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  :مقدمة

نا عربیا للناس أجمعین، نزل بھ آالحمد هللا رب العالمین، أنزل الكتاب المحكم المبین، قر         

 على قلب سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم بني العالمین، أفصح من نطق بلسان نالروح األمی

  :عربي مبین، وأبلغ من وصف بالبیان والتبیین أما بعد

 ھذا البحث مجموعة من العناصر المھمة في مجال اللغة التي شغلت اللغویین          لقد تناولنا في

ولم نسترسل فیما ال …مفھومھا، نشأتھا، طبیعتھا، وظیفتھا، مجاالت استخدامھا: قدیما وحدیثا، مثل

فائدة منھ وال علم لنا بھ، وھذا معناه أن نھتم بلغتنا العربیة، وأن نبحثھا ونعالج قضایاھا ومشكالتھا 

في العصر الحدیث، وأن نتصدى للمخاطر التي تھددھا، ونبحث عن وسیلة میسرة تجعلھا في 

المكانة األولى في التواصل الیومي، وأن نرتقي بمستوى المجتمع لغویا، وأن نبحث عن وسائل 

  .حدیثة تدعم تدریسھا وتیسره للنشأ

ص تعرف بھ وھو مجموعة من           إن اللغة العربیة كغیرھا من اللغات لھا نظام لغوي خا

القواعد والقوانین واألحكام التي تحكمھا وتخضع لھا ألفاظھا وعباراتھا، ویلتزم بھا أبناؤھا التزاما 

یعینھم على التفاھم وتبادل الخبرات والمعلومات إذ تشكل ھذه القواعد واألحكام أنظمة فرعیة للغة، 

  .لي، والنظام الكتابيكالنظام الصوتي، والنظام الصرفي، النحوي، الدال

         وتعد اللغة جزًءا من المنظومة االجتماعیة التي تحمل في خواطرھا مجموعة من األفكار، 

والمقاصد والرغبات التي تلح علیھا وترغب في تحقیقھا، ولھذا كانت أولى مراحل اللغة شفاھیة أو 

رف اإلنسان االستقرار والعمران، منطوقة، فلم تعرف اللغة المكتوبة إال في زمن متأخر بعد أن ع

وظھرت الحاجة إلى تدوین ما یتكلمھ لیحتفظ بھ، دون أن یضیع في ھوة النسیان، فكانت الكتابة 

  .أعظم اكتشاف بشري خدم العلم

         إن اللغة العربیة تحتاج إلى دراسة علمیة في ضوء مناھج البحث الحدیث ویجب أن نستعین 

ة بجمیع الوسائل الحدیثة التي تعین في تدریس العربیة واالرتقاء بھا وھذا في دراستنا للغة العربی

دون أن ننسى وسائل اإلعالم التي تعد أعظم وسیلة تعلیمیة میسرة تستطیع أن تؤدي خدمات جلیلة 

في نشر اللغة العربیة الفصحى المیسرة واالرتقاء بالمواطن لغویا دون أموال تھدر أو مجھود أو 

أیسر تلك الوسائل أن یلتزم رجال اإلعالم بمستوى العربیة المیسر في خطابھم كتب تتلف، و

  .اإلعالمي  وأعمالھم  الفنیة



 ب  

فمن خالل ما أكدت علیھ الدراسات األكادیمیة في أھمیة تحدید المنھج المتبع من خالل الدراسة 

 استخراج بعض األخطاء فإننا قد اتبعنا في بحثنا ھذا المنھج التحلیلي، الذي توصلنا من خاللھ إلى

اللغویة الشائعة في لغة الصحافة العربیة، وتحلیلھا، إضافة إلى توضیح الفروق الموجودة بین 

  .الجرائد والمجالت من حیث اللغة واألسلوب

  :          وبالتالي فان اإلشكالیة التي تفرض نفسھا على الطرح ھي

ما ھي األخطاء اللغویة الشائعة في لغة الصحافة المكتوبة؟ وما تفسیرھا؟ ولماذا یقع الصحافي في 

  .مثل ھذه األخطاء اللغویة؟

         وقد جاء ھیكل البحث وفق مقدمة، وثالث فصول، وخاتمة، وعرضت فیھا النتائج المتوصل 

 .إلیھا، ورافقتھا بقائمة المصادر والمراجع

لنا في المقدمة لمحة عامة عن اللغة العربیة، ولغة اإلعالم، كما تطرقنا في الفصل          تناو

األول بعنوان اللغة العربیة، تناولنا فیھ مبحثین األول عنوانھ اللغة تضمن تعریفھا، نشأتھا، 

طبیعتھا، وظیفتھا، مستویات استخدامھا، والثاني عنوانھ اللغة العربیة في االستعمال التراثي، 

  .العربیة والتراث، واقع اللغة في التراث: ن ھو األخیرتضم

         وفي الفصل الثاني الذي كان عنوانھ اللغة العربیة في االستعمال الحداثي، تناولنا فیھ 

مبحثین، األول بعنوان اللغة واستعمالھا الحداثي تضمن عناصر أھمھا اللغة العربیة وتحدیات 

  .اللغة اإلعالمیة بعلم اللغة، اللغة العربیة في عصر العولمةالعصر، واقعھا وحاضرھا، عالقة 

والثاني بعنوان اإلعالم ضم تعریفا لھ، اللغة في اإلعالم، أھمیة وسائلھ، خصائص لغتھ، وظائف 

الواقع والمأمول، : اللغة اإلعالمیة، العوامل المؤثرة فیھ، وكذا الظروف، اللغة العربیة واإلعالم

  .حة من أجل تحسین اللغة العربیة في وسائل اإلعالم المختلفةبعض التوصیات المقتر

أما الفصل األخیر فقد كان تطبیقیا، عمدت فیھ إلى مبحثین فاألول عنوانھ اإلعالم المكتوب تطرقنا 

فیھ إلى التعریف اللغوي واالصطالحي لھ، والمحتوى اللغوي للغة الصحافة، تأثیرھا في اللغة، 

أما الثاني فكان عنوانھ األخطاء . زایا والتجلیات، وجوه النقص وعیوبھاوأھمیتھا، وظائفھا، الم

بمختلف أنواعھا في الصحافة المكتوبة حیث تناولنا فیھ أخطاءھا، تفسیرھا، بعض الحلول 

االصطالح، : والمقترحات لتفادي تلك األخطاء اللغویة والفروق بین المجلة والجریدة من حیث

  .اللغة، األسلوب

  



 ج  

 وختمنا البحث بخاتمة حوت مجموعة من النتائج المتوصل إلیھا مع وضع قائمة للمصادر         

  .والمراجع كان أبرزھا مثال اللغة العربیة ووسائل االتصال الحدیثة

         ونتقدم بالشكر الجزیل إلى األستاذ القدیر عبد السالم غجاتي، الذي لم یبخل علینا بنصائحھ 

  .لذي كان عونا لنا في ھذا االنجازوتوجیھاتھ البناءة، وا

         وفي األخیر ندعوا اهللا سبحانھ وتعالى أن یصلح أمرنا ویوفق جھودنا وَیُشدَّ أزرنا، ویبلغنا 

رشدنا، وأن یعفو عما زلت فیھ أقالمنا، وما عجز عنھ فھمنا، أو ما ضعف فیھ رأینا، فھذا مبلغ 

  .أِن الحمد اهللا رب العالمینعلمنا، وفوق كل ذي علم علیم، وآخر دعوانا 
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  :الّلغة: المبحث األول

  :غةالتعریف اللغوي لّل/ 1
  :غةالّل

 تكلمت أي.تغُوَل من ُةَلفعََُْ  وھي یعبر بھا كل قوم عن أغراضھمأصوات أنھاھا دُّوَحَ،اللسن         

معھا  عوض وج،  والھاءٌولََََََََغُ أو لغٌيُ أصلھاوقیل ،كلھا الماتھا واوات،ةثَب ُوِةَل وُقِةكّرك وُتلْغُ أصلھا

 أبا خیرة یا ألبيو ُرْم َعأبوقال :قال ثعلب ،وَنلُغ ُواَتلَغوفي المحكم الجمعُ ،ًىیَر ُوٌةبَرى مثلُ لَغُ

كتف منك  أأرید َةَریَّ َخ أبا یا: عمروأبوفقال ، لغاتھم عُتِموَس: خیرة أبوفقال ، لغاتھم َتْعِم َسَةَریَّخََ

 بفتح التاء شبھھا بالتاء التي یوقف ْمُھاَتلَغومن قالُ ،معھابوعمرو سولم یكن أ، َق قد َرَكُدلْْا ِجلًدِج

 ْمھِِِغلَِْتاْسَف باإلعراب تنتفع أن أردت إذا سعید أبوقال ،ٌيوَلغَِ وال تقلَ ٌيِوَغ ُلإلیھاوالنسبة ،علیھا بالھاء

   )1(.لةأي اسمع من لغاتھم من غیر مسأ
 ،تكلم وخاب  اغَو لََغىولََ،وَنُغُل ولغاتجمع ،  یعبر بھا كل قوم عن أغراضھمأصواتغة الّل         

 ،كسكرى ،ىَوْغكاللََََ وماال یعتد بھ من كالم وغیره،السقط :كالفتى ،ا  واللَغٌوواللغ، اه خیبُھَغْلوَأ

 كفرتم إذا في الحلف مباإلثأي ،225البقرة »وباللِغ اهللا یؤاخذكموال « :یعتد بھا في المعاملة والشاة ال

  ىْغَوْلَلاو أي فاحشة  الغیھوكلمة.خطأأ اًةَغْل وِمٌةَیِغاا وَل لًغعى ودعا ورضيكسفي قولھ  ولغى

  .)2(  القطالغط

   :غةالّل

 كوذل         الشك أن موضوع اللغة من الموضوعات التي شغلت اإلنسان قدیما وحدیثا، 

  .الرتباطھا في حیاتھ منذ بدایة الخلیقة

إلى غیر ذلك من التساؤالت ؟وما وظیفتھا  اطبیعتھوما ؟غة ا الّل         فكثیرا ما یتساءل اإلنسان م

 ،التي تنبئ عن اھتمام اإلنسان بھا ومن ثم اھتم القدماء والمحدثین من العرب والغرب بالّلغة

لكونھا وسیلة لسانیة ،فجاءت تعریفات مختلفة لھؤالء العلماء توضح الخصائص المشتركة للغة

  .تقترن باإلنسان حیثما یوجد

  
  .214 ص :1 ط13ر صادر بیروت المجلد السان العرب،البن منظور،د): 1(
  .1337ص.م2004، 1، دار الكتاب الحدیث طأباديالقاموس المحیط،الفیروز ): 2(
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  :غة عند القدماء تعریف الّل:أوال

  : جنيبنا - 1
 الفتح أبي ذالف تعریف یصلنا عنھا من القرن الرابع الھجري على لسان العالم أولكان          

 »أغراضھم یعبر بھا كل قوم عن أصوات فإنھا حدھا أما«فھا بقولھ عثمان بن جني حیث عّر

 والتعبیر األصوات على عناصر محددة في تعیین اللغة ھي اعتماده تعریف ابن جني نالحظ وبتأمل

  )1(.والغرض

  : ابن سنان الخفاجي- 2

 ھذا التعریف أضاف وقد »تواضع القوم علیھ الكالمما یعبارة ع« : بقولھااھإّیقال معرفا           

 فریقین فمنھم من إلىفقد انقسم القدماء  ؟اصطالح أولھام إغة وھل ھي  الّلنشأةیختص بذكر  ملمحا

 ومنھم من قال ،31سورة البقرة.» كلھااألسماءدم آ َملَّوَع«:ا بقولھ تعالىلھام من اهللا محتّج إأنھاقال 

نقر  ونحن ال، باسم ما اتفقوا واصطلحوا على تسمیة كل شيءلمتكلمین قد اأن اصطالح ویعني نھاإ

ح أي  والقرائن التي ترّجاألدلةھذا الموضوع لكونھ مستبعدا من مجال البحث اللغوي لعدم توفر 

غة ح كون الّلّج ابن سنان قد رأن إّال،  ھذا الموضوع غیر علمي ّد ومن ثم ُعأصوب الرأیین

 تأتىت ھاأّن ا، كمسانيتتحقق بالفعل الّل ي، أ من كونھا كالمیةإلیھ ما لفت لىإ باإلضافة ،اصطالحیة

  )2(.جتماعیة لھا فھي إاألقوامبفعل 

  : غة عند المحدثینتعریف الّل: ثانیا
  : دي سوسیرنا فیردین- 1

ھا ومجموعة من التقالید الضروریة التي تبنا،سانجتماعي لملكة الّلھي نتاج إ«:فھا بقولھ         عّر

نظام « ھاغة بأّنویقول في موضوع آخر معرفا الّل،لیساعد أفراده على ممارسة تلك الملكة،مجتمع ما

من العالمات یرتبط بعضھا ببعض على نحو تكون فیھ القیم الخاصة بكل عالمة بشروط على جھة 

  .»فاللغة أساسا تقوم على التعرضات،التبادل بقیم العالمات األخرى

  
  

  .10 ، 9ص :اإلسكندریة الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ر، دا بین القدماء والمحدثین، نادیة رمضان النجارظمتھاوأنغة الّل): 1(

  . 11  ص:المرجع السابق): 2(
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یمكن  غة خصائص تتمثل في مجموعة من العالقات ال لّلأنویفھم من التعریفین السابقین          

مستقلة لعدم أو  دراسة ھذه العناصر مفردة  یھمناوال، من حیث كونھا تعمل كمجموعةإّالدراستھا 

سیة أا تجمع بینھا وقد قسمھا عالقات ر ھذه العالقات فیمأھمیةوعندھا تكمن ،داللتھا على معنى ما

  .أفقیة وأخرى

 التي األفكار مجموعة أو اللغة على عالمات وكل عالمة لھا مدلول وھو الفكرة احتواء         

 كیفي لعدم أمر بینھما طابّر، وال النفساني للكلمة الصوتیةاإلدراك ھو األخیرا تقترن بالدال وھذ

  . عشوائیةبأنھا یفسر العالقة ث، حیوجود رابطة طبیعیة بینھما

سان وھي كذلك مجموعة من فھي نتاج جمعي لملكة الّل،جتماعیةاللغة عند سوسیر ظاھرة إ         

غة عالمات مختزنة والّل، تلك الملكة باستخدام تسمحجتماعیةإاھا ھیئة  التي تتبّنواألعرافالعادات 

وعلى ھذا فھي موجودة ،نغة نفسھا في مجتمع معّی الذین یستخدمون الّلاألفرادیتلقاھا كل فرد من 

  )1(.بالقوة أي كامنة فیما یسمى بالعقل الجمعي

  :دوارد سابیر إ- 2

غبات، بواسطة نظام نفعاالت والّرل األفكار واإلانیة ومتعلمة بإیصاغة طریقة إنسیرى أن الّل         

    )2(.تفقوا علیھموز إختاره أفراد مجتمع ما، وإمعین من الّر

         وكذا یعرفھا بأنھا ظاھرة إنسانیة وغیر غریزیة لتوصیل العواطف واألفكار والرغبات 

  : التالیةبواسطة نظام من الرموز الصوتیة االصطالحیة، ویشمل ھذا التعریف الخصائص

غة التي تختص بكونھا ظاھرة ینفرد          اللغة وسیلة إنسانیة غیر غریزیة، ونعني بھا وظیفة الّل

قل بھا جمیع البشر، ولفظة غیر غریزیة تشیر إلى كون اللغة مكتسبة غیر فطریة، كما تقوم بن

إضافة إلى أنھا نظام ستقباح، كما تقوم بنقل األفكار، مشاعر بما فیھا من حب وكره، وإستحسان وإ

غة فظ رمز یشیر إلى معنى ما، وبالتالي فان الّلموز االصطالحیة التي یختارھا المتكلم، فالّلمن الّر

   )*(.مكتسبة، تعبیریة، رمزیة، وفعل قصدي

  
  .15،16 ص :المرجع السابق): 1(

  .14 ص: م2000حمد قاسم،مطبعة یاسیو،د أنس محممقدمة في سیكولوجیة اللغة، أ): 2(

  .14،15 غة،صكولوجیة الّلملخص من كتاب مقدمة في سی): *(
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  :رسل ندالفیلسوف االنجلیزي برترا: غة عندّلتعریف ال - 3

  .»التعبیر والتواصل: غة وظیفتان رئیسیتانلّل«         

  .اآلخرین إلى األفكار وتوصیل ھذه إلیھا وما األفكار         أي التعبیر عن 

 من المادة أنماطا یعرض لإلنسان من النشاط االجتماعي أنماطغة ّلال« أنكما یرى بعضھم 

ولھا خصائص معینة والسیاق،  "النحو والمعجم" ، والصیغةاألقلالصوتیة والمكتوبة احتماال على 

   النحل،اترقص  بین عقد الجبال وبین و المرورأضواءتفرق بوضوح بینھا وبین الریاضة وبین 

  .» یتكلمون لغة واحدةمنفسھأیعتبرون  من الجماعة أفراد یقوم بھا  اللغة مجموعة من النشاطإن

 "مالینوفسكي"  والعالم االنثروبولوجي المشھور" جاردنر"نجلیزيغوي اإلویؤكد الّل«         

 فیقول في ھذا اإلنسان وقضاء حاجات األعمال لتنفیذ الوسیلة وأنھاغة، العنصر االجتماعي لّل

أنھا حلقة في غة ھي  التوصیل بل وظیفة الّلأولیست مجرد وسیلة للتفاھم غة  وظیفة الّلنإالصدد 

 أداة ضرب من عمل ولیست نھاإ، اإلنساني المنتظم، ھي جزء من السلوك اإلنسانيط سلسلة النشا

نھ ا على الجماعات البدائیة، بل إعاكسة للفكر، واستعمال اللغة على ھذه الصورة لیس قاصًر

  )1( » .االجماعات تمدًن أرقى في ُظَحَالُیَل

  :غةنشأة الّل/ 2
غة نشأت قبل رون أن الّلغة عند اإلنسان، ولكن بعض العلماء یقدِّ     یصعب تحدید نشأة الّل    

  :غة عدد من النظریات التي تحدث نشوء الّليملیون سنة، وفیما یل

  ):محاكاة أصوات الطبیعة(نظریة المحاكاة - 1

ألفعى، وخریر  كمحاكاة ألصوات الطبیعة، فنقول فحیح ان الكلمات تنشأ ترى ھذه النظریة أ        

الخ وترى أیضا أن ھذه العملیة وھي عملیة تقلید األصوات الموجودة ......دسالجداول، وزئیر األ

 إلى أن "بواس"غة، ویشیر العالم األنثروبولوجي في الطبیعة تشكل البدایات الرئیسیة لنشوء الّل

  :الت تشتق كلماتھا على ھذه الصیغة، ویشیر إلى مجموعتین ھماغات مازبعض الّل
  

  

  

  .13ص : م2007لطباعة والنشر والتوزیع،غة العام،محمد علي عبد الكریم الرویني،دار الھدى لفصول في علم الّل):1( 
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  . مجتمع التشینوك من الھنود الحمر-         

  .فریقیاا مجتمع البانتو من جنوب -         

 انبعاجفمثال كلمة بط ھي صوت ھكذا  نشأت غة العربیة الّلأنویذكر لنا عبد الحق فاضل          

الخ ..... بطة، بط، بطن، بطح، بطر، مطر، فلطحا یداس، ومنھا اشتقت كلمات مثلصغیر عندم

 : قضیتین ھماإلىولكن النقاد یشیرون 

  . صغیرةأقلیة إّالتشكل   تقالیدھا الأو الكلمات التي تحاكي الطبیعة أن -ا

  )1(.اإلنسانتفسر نشوء الكلمات التجریدیة التي تمیز بھا لغة   ھذه النظریة الإن -ب

 نسمعھا، التي األصوات محاكاة من نشأت اإلنسانیةغة  الّلأن نغوییالّل         كما یرى بعض 

 تواصلھ مع  سبیال،ویعبر عن ھذا الصوت فيإلیھما استطاع فالمتكلم یحاكي الصوت الذي یسمعھ 

  . دقیقة یعلم منھا المتلقي مراد المتكلممحاكاة بمحاكاتھ اآلخرین

 التي یسمعھا في محیطھ األصوات ھي ااإلنسان، ویرددھدھا  یقّلأو التي یحاكیھا واألصوات         

  :االجتماعي والبیئي مثل

  .حك معبرا عن انفعاالتھ كالبكاء والصراخ والضاإلنسان التي یصدرھا األصوات -

  .الخ...بأخرى الزجاج وصوت اصطدام سیارة كصوت كسر: واألفعال األحداث أصوات -

 ي، وتحاكاالستعمال في ت في ظل المجتمع، وتصرفوارتقت         وقد تطورت ھذه األصوات، 

  )2(.غة ال تشكل معظم الّلابعض األلفاظ معانیھا أو ما تدل علیھ، ولكنھ

  

  

  

  
  .27 ص:  السیدتطبیق،خالد عبد الرزاقاللغة بین النظریة وال):1(

  .73 ص :م2006، 1، طة النشر للجامعات، القاھرر عكاشة، داد نظري في علم اللغة العربیة، محمولغة، مدخعلم الّل): 2(
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  :فی توقأوحي أو ولھي إلھام إغة  الّل- 2
 علیھ،فعلمھ النطق  وحي ھبطأودم،آ إلىلھام من اهللا غة إ الّلأني أ ھذا الرأصحاب         یرى 

 "ھیراكلیت"ي في العصور القدیمة الفیلسوف الیوناني أ ھذا الرإلىھب األشیاء وقد ذ وأسماء

Heraclite )  السماویة باألدیانیرتبط ن الوحي ي لیست یقینیة،ألأونسبة ھذا الر) م.ق280ت   

وھو الذي  ،األشیاء أسماء دمآ اهللا تعالى علم أن إلى أشارولھذه النظریة صدى في العھد القدیم الذي 

 علي أبوي أ ھذا الرأصحابومن  وقد تبنى ھذه النظریة بعض علماء المسلمین، غة،قدر اختالف الّل

احتج وھي من عند اهللا،:ا  قال لي یوًم«: عليأبي أستاذه رأي محدثا عن قال ابن جني الفارسي،

  .31البقرة » كلھااألسماءدم آوعلم «بقولھ سبحانھ 

یتناول  وھذا ال : عدم حجیتھا في ھذا الموضوعأستاذه ورأىقد ناقش ابن جنى حجة       و   

وھذا المعنى   واضع علیھا،أندم على آ أقدر تأویلھ یكون أننھ قد یجوز أ وذلك موضوع الخالف،

  )1(. كان محتمال غیر مستنكر سقط االستدالل بھفإذا محالة، من عند اهللا سبحانھ ال

 غة،وضع الّل اهللا تعالى ھو الذي أن إلى الظاھر وجماعة من الفقھاء وأھل رياألشعھب          وذ

 ثم عرضھم على  كلھااألسماءدم آوعلم « بقولھ تعالى اواحتجو ،اإللھام أودم بالوحي آوعلمھا 

 »علمتنا  ماإالعلم لنا  قالوا سبحانك ال  كنتم صادقین،إن ھؤالء بأسماء أنبئونيفقال  المالئكة،
  .32-31:البقرة

  : قولھ تعالىا، ومنھ بتعلیم اهللا تعالىإالیعلمون  دم والمالئكة الآ أن         وھذا یدل على 

 اإلنسان  علم بالقلم علمي، الذاألكرم وربك أ، اقر من علقاإلنسان ق، خل باسم ربك الذي خلقاقرأ«

  .5-1:العلق ».لم یعلم ما

 زمان یقارب زماننا اجتمعوا على تسمیة شيء من          وقالوا لم یبلغن أن قوًما من العرب في

األشیاء مصطلحین علیھ، ولم یبلغنا عن الصحابة رضوان اهللا علیھم، وھم البلغاء والفصحاء من 

النظر في العلوم الشریفة ما ال خفاء بھ، وما علمناھم اصطلحوا على اختراع لغة أو إحداث لفظة لم 

  )*(.تتقدمھم

  

  .65ص :م2006، 1، طة النشر للجامعات، القاھرر عكاشة، دادغة العربیة، محمو نظري في علم الّللغة، مدخعلم الّل): 1(
  .66،67 ص: غة مدخل نظري في اللغة العربیةملخص من كتاب علم الل): *(
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:تواطؤطالح وغة اص الّل- 3             

ح علیھا  ارتجاال،واصطلغة وارتجلھاع الّل ھو الذي وضاإلنسان أني أ ھذا الرأصحاب         یرى 

 أكثرضعھا على مراحل،وھذا مذھب  بواإلنسانبالتواضع واالتفاق في التواصل الیومي،وقد قام 

                      :م وفسر ذلك على النحو التالي ابن جنى ھذا عنھوذكر  المتكلمین ومنھم المعتزلة، النظر منأھل

 ثالثة أوحكیمان ن یجتمع أمواضعة قالوا ذلك كھ من الغة البد فی الّلأصل أن إلى ذھبوا أنھموذلك 

 إذا،  فیضعون لكل واحد منھا سمة ولفظا والمعلومات،األشیاء عن اإلبانة إلىفیحتاجون  فصاعدا،

 العین فیكون ذلك مرآة إلى إحضارهولیغني بذكره عن   غیره،نلیمتاز عذكر عرف بھ مسماه 

 حالھم بل یحتاج في كثیر من اإلبانةغ الغرض في لبلو ،إحضارهف  من تكّلوأسھلخف أقرب وأ

 وكیف یكون ذلك ل على المحل الواحد، وحال اجتمع الضدین إحضارهیمكن   ذكر ما الإلى األحوال

دم، آ واحد من بني إلى جاءوا فكأنھموالبعد مجراه  غیر ھذا مما ھو جائز في االستحالة،و،ازج

 ھذا ، المراد بھأنعلم   وقت سمع ھذا اللفظ،فأي ،نإنسا ،إنسان ، وقالوا إنسان،إلیھوا فأومأ

نحو أو قدم، عین،،  ید، ذلك فقالواإلى أشاروا ، أو یده وسمة عینھأرادن إ والضرب من المخلوق،

 واألفعال األسماء فیما سوى ھذا من  جرََّّفمتى سمعت   اللفظ من ھذا عرف معناھا وھلم ذلك،

               )1(.والحروف

  :التالتعبیر الطبیعي عن االنفع نظریة ا- 4

 آلیة والتي تعبر عن استجابة ،،واهآخ،أوه،آه:غة العربیة مثل         ھناك عدد من الكلمات في الّل

 ھذه أن من ھذه البدایات أي نشأتغة  الّلأن ھذه النظریة  أصحاب نفاد الصبر،ویرىأو مأللل

   النوع أفراد جمیع األصلفي  بھا َدِو غریزة خاصة ُزإلىغة یرجع  الّلنشأةن أالنظریة ترى 

ن ھذه الغریزة كانت ُتَحمُل كل فرد على التعبیر عن كل مدرك حسي أو معنوي بكلمة أاإلنساني، و

خاصة بھ أو تحمل كل فرد على القیام بحركات أو أصوات خاصة، ومن أصحاب ھذه النظریة 

  )*(. إلیھا الكثیر من االنتقادات وقد وجھوا "اننرایرنست " والفرنسي "مكس موللر"األلماني 

  
  .68،69  ص:سابقالمرجع ال): 1(
  .28 ص: والتطبیق،خالد عبد الرزاق السیدملخص من كتاب اللغة بین النظریة): *(

  




 

 8 

  :غةطبیعة الّل/ 3
وتكمن قیمة أي رمز في االتفاق علیھ   وقبل كل شيء نظام من الرموز الصوتیة،أوالغة الّل         

 كاتب ھو المؤثر أو التي تتعامل بھ وقیمة الرمز اللغوي تقوم على عالقة بین متحدث األطرافبین 

واللغة وسیلة التعامل ونقل الفكر بین المؤثر والملتقي وصدور   قارئ ھو المتلقي،أوبین مخاطب 

 معناه ھا المتحدث ویفھمھا المتلقي، معاني محددة متمیزة یعنیألداءغویة ھذه الرموز الصوتیة الّل

اتفاق الطرفین على استخدام ھذه الرموز للتعبیر عن الدالالت المقصودة وبھذا یكون ھناك ارتباط 

 وسیلة الربط إالغة وما الّل ،ْباطََََخغیر مباشر بین الجھاز العصبي للمتكلم والجھاز العصبي للُم

ن  بأالكالم  یشترط وجود متحدث ومتلقي، وتتم عملیة  التعبیر فكل موقف كالميوأداةبینھما، 

غة وتمضي على فتصدر الّل  الجھاز النطقي عنده،إلى أوامرهیصدر الجھاز العصبي عند المتحدث 

 جھازه إلىثم تنتقل بعد ذلك  شكل موجات صوتیة في الھواء فیتلقاھا المتلقي بجھازه السمعي،

ة وسیلة التعامل غوالّل  معانیھا المرتبطة بھا،إلىغویة العصبي فتترجم ھذه الرموز الصوتیة الّل

 أو الصوتیة اإلشارات مثل األخرى  وسائل االتصال أما ،اإلنساني في المجتمع األولىاالجتماعي 

غوي ولذا لیس الّل على النظام أساساغوي وھي تقوم  محاولة بدیلة للنظام الّلإال الكشافة فلیست أعالم

  )1(.لھا بدونھ وجود

 ،ر نظم الرموز التي یتعامل بھا اإلنسان تركیبا وتعقیداغة نجدھا أكث         إذا تمعنا في الّل

فإشارات المرور رموز ضوئیة، ولكنھا محدودة وبسیطة واإلشارات الضوئیة الصادرة من السفن 

أما الصیحات التي تطلقھا . عالم الجیوش والكشافة والفرق الریاضیة رموز بسیطة أیضاأو

غة ولكن اإلنسان وحده یتعامل بالّل.وبسیطة أیضا محدودة ما الطیور فإنھاالحیوانات بأنواعھا والسّی

فاألصوات التي تصدر عن أعضاء . ن نظاما مركبا معقداالتي تقوم على عدد من الرموز تكّو

غات اإلنسانیة  الّلرغات تشترك في كثیر من األصوات، وأكثطق عند اإلنسان محدودة نسبیا والّلالن

غة الواحدة  عن أربعین صوتا ولكن ھذه األصوات المحدودة لّل في امن األصوات یقّل تفید من عدد

  ترتیبات  ةالكلمات عدغة الواحدة، وتتخذ ھذه نساقا كثیرة فتكون آالف الكلمات في الّلتتخذ أ

  
  .10ص : ي حجازي دار غریب للطباعة والنشرغة العربیة للدكتور محمود فھمعلم الّل): 1(
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  یة فتكون مالیین الجمل، وتعبر بذلك عن الحضارة اإلنسانیة والفكر غو علیھا في البیئة الّلامتعارف

 اإلنسان الموجودة عند األخرى عن نظم االتصال البسیطة اإلنسانیةغة ولذا تختلف الّلاإلنساني،

  . الرموز من نظام مركب معقداإلنسانیةغة  الّلأنوعند الحیوان في 

فلیست  تیة طبیعیة تربطھا بمدلولھا في الواقع الخارجي،تحمل قیمة ذا غویة ال الرموز الّلإن         

عة ومكونات جسم الحصان والعالقة كامنة فقط عند الجما" حصان" عالقة بین كلمةأیةھناك 

قیمة الرموز أن سما لذلك الحیوان ومعنى ھذا  إ ھذه الكلمةاستخدام التي اصطلحت على اإلنسانیة

 الجماعة اللغویة الواحدة إطاروسائل اتصال في غویة  الّل تقوم على العرف ولذا فالرموزغویةالّل

 أخرىغویة المركبة بقیمھا العرفیة وبعبارة لھذه الرموز الّلملیة الكالم على وجود استخدام وتقوم ع

 الكاتب فیفھمھا أو دالالتھا التي یعنیھا المتحدث إلى في العقل  ھذه الرموزترجمةاك اتفاق على ھن

  )1(.القارئأو المستمع 

      :غة الطبیعة الصوتیة لّل- 1
غوي ھو فالصوت الّل غة الحدیث،الطبیعة الصوتیة، علم الّلأكدھا التي األساسیةئق  من الحقا        

غة ن الّلوبشأ تغني الكتابة عن الواقع الصوتي لھا، وال لغة میتة،الصورة الحیة لھا وھي التي تنطق 

 فاألصواتوبالتالي  ،إنسانیةفقد كانت ظاھرة  رھف بھا،العربیة فقد كان للقدماء بصًرا وحس م

  :األصوات نوعان من اإلنسانحیث یصدر من  غوي،ھنا ھي الصوت الّل ةالمقصود

  . والضحكء، كالبكاصوت غریزي فطري: األول

  .غوي الصوت الّلوھو،  مكتسب، اصطالحي صوت عرفي:الثاني

بینما .  الضحكأو یعلمھ البكاء أن ألحدیحتاج  ال،  یبكي بفطرتھأمھ         فالطفل ینزل من بطن 

  .غة حسب لغة الجماعة التي ولد فیھا الّلأصوات تعلم إلىیحتاج 

   :  غةجتماعیة للّّ الطبیعة اإل- 2

غة طبیعة الّل : آراءھم المھمة التي اختلف العلماء فیھا وتباین فیھا غویة         من القضایا الّل

   كالفلسفة والمنطق األخرىتستعین بھا العلوم  وأداةغة وسیلة ما كانت الّلول  التي تؤدیھا،واألغراض

  
نشر والتوزیع القاھرة، سنة  الجدیدة الدار المصریة السعودیة للطباعة وال4ط فھمي حجازي، دغة، محمومدخل إلى علم الّل ):1(

  .14،15  ص:م2006




 

 10 

لت فترة من  ولذا ظغة،ذه العلوم بالّل ھأھل اھتمام إلى ھذا أدىقد  وعلم النفس وعلم االجتماع،

 أصحابحیث یرى  غة تسیر وفق معاییرھا،وكانت مبادئ الّل الزمن في رحاب میادین تلك العلوم،

غة ھي التعبیر عن  لّلاألساسیة الطبیعة والوظیفة أن الفلسفة والمنطق أصحابالمدرسة العقلیة من 

  )1(.غةیستطیع التفكیر بدون الّل  الاإلنسانن وأ ،اإلنسانیة ونقل الخبرات األفكار

  :غةوظیفة الّل/ 3

غویة فعندما یسمع إنسان لغة غوي ببیئة محددة یطلق علیھا الجماعة الّلیرتبط الرمز الّل         

ضح عنده ولیست لھا داللة میزة، ولیس لھا تصنیف واتأجنیة ال یعرفھا، وسمعھا أصوات غیر م

   لھا وحدات متمیزة، ولكن ابن اللغة أو العارف بھا ال یسمعنھ یسمع سلسلة صوتیة لیسترمزیة، إ

ومن الممكن بحث  فحسب بل یمیز مكوناتھا ویفھم محتواھا الداللي،ھذه السلسلة الصوتیة 

فالمادة الصوتیة موضوع من موضوعاتھا   المنطوقة من ناحیة الخصائص الفیزیائیة،األصوات

كثیرة من خصائصھا للصوت عن جوانب " یزیائيالتحلیل الف "األخیرالتحلیلیة ویكشف ھذا 

 ،اإلرسال وأجھزة ، التلفزیوناتأجھزةیة في تصمیم  من الناحیة التطبیقأیضامما یفید  الطبیعیة،

 غوي الولكن البحث الّل الخ،... فیھا الصوت  یترددواالستقبال والالسلكي وتصمیم المباني التي

بل یبحث المادة الصوتیة باعتبارھا وسیلة  في ذاتھ،یبحث الخصائص الفیزیائیة باعتبارھا ھدفا 

وكما یسجلھا الجھاز  ،لألجنبيیراھا مجرد حشد صوتي كما تبدو  لتوصیل المعلومات، ولذا ال

  )2(.ا من الرموز المتمیزة التي تحمل معنىبل یرى فیھا نظاما محدًد ،األصم

 والمواقف الكالمیة داخل الجماعة  األفرادباختالفالخصائص الفیزیائیة للصوت تختلف          

" النطقیة والفیزیائیة : " اللغویة الواحدة، فلكل فعل كالمي خصوصیتھ، وتختلف تلك الخصائص

للعبارة الواحدة باختالف األفراد، وقد یختلف نطق اإلنسان الواحد لنفس العبارة باختالف أحوالھ 

 اللغویة ھي التي تشابھ فیھا مجموع العبارات  نطقھ بتقدم العمر ومع ھذا فالجماعةویتغیرالنفسیة، 

  التي یتعامل بھا أبناؤھا على نحو یمكنھم من الفھم المتبادل، ومجموع العبارات المستعملة في 
  

  

  .49-45: ص: م2001ة والنشر والتوزیع،القاھرة،غة الحدیث،محمد داوود،دار غریب للطباعالعربیة وعلم الّل): 1(

  .16 ص:حجازي ،دار غریب للطباعة والنشر یة،محمود فھمي غة العربعلم الّل): 2(
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غویة یصدر عن بنیة لغویة واحدة تربط كل أفراد الجماعة وتتحدد باعتبار تشابھ جمیع الجماعة الّل

  )1(.العبارات التي یتعامل بھا أفرادھا فتعاملھم بھا ھو الذي جعل منھم جماعة لغویة واحدة

   :مستویات استخدام اللغة/ 4

 للتعبیر عن مستویات تالمصطلحا مجموعة من األخیرةلقد استقرت في السنوات            

غة وھو  علم الّلأفرع فرع جدید من إطاري فویتضح محتوى ھذه المصطلحات  غوي،االستخدام الّل

غویة داخل  تفید في وصف العالقات الّلأنھا ھذه المصطلحات وأھمیة غة االجتماعي،علم الّل

  .بدرجة عالیة من الوضوح غویة الواحدة،ّلالجماعة ال

 وتعد غویة داخل المجتمع الواحد ف العالقات الّلن         ومن ھذه المصطلحات مجموعة كبیرة تص

 ھذه المصطلحات أكثر العامیة، والفصحىوھجة،الّل:غوي للمستویات مثلمصطلحات التصنیف الّل

غویة نجدھا طنیة حجمھا الكامل في الحیاة الّلغة الو فیھا الّلتتخذا وفي الدول التي لم شیوًع

مثار جدل كبیر وتستخدم غالبا مصحوبة من مواقف سیاسیة وبشحونات من " المصطلحات"

   )2(.تحول في حاالت كثیرة دون التفكیر الدقیق االنفعال،

ھذا  ومن ، معنىألداء تكون كلمات تؤلف جمال أصوات أي نظام لغوي یتكون من إن         

 الذي یجعل نظاما لغویا ما األساسي والشيء اإلطارفي ھذا  لھجة داخلة وأیة لغة أیةانب نجد الج

غویة منھ، ومعنى ھذا  الجماعة الّلأبناءنھ لغة فصیحة ھو موقف  على أأو  باعتباره لھجة یصنف 

االت ولكن مج ھذا التصنیف، -الضرورةب -حتم تصنیفھای غة ما الّلأوھجة بنیة الّلنھ لیس في  أ

غوي الذي یستخدم غویة ھي التي تفرض ھذا التصنیف فالنظام الّل الجماعة الّلأبناءاالستخدام عند 

غوي الذي والنظام الّل  فصیح،بأنھیصنف اجتماعیا   الرفیع ھو ماواألدبفي مجاالت الثقافة والعلم 

 بأنھ أو لھجة نھبأیقتصر استخدامھ على مجاالت الحیاة الیومیة وبالضرورة ما یصنف اجتماعیا 

  )*.(عامیة

  
  

  .17ص : ملخص من المرجع السابق): 1(

  .17 ص:م2006، 4 والتوزیع، طالنشر علم اللغة،محمود فھمي حجازي،دار إلىمدخل ):2(

  .  18ص: غة علم الّلإلىملخص من كتاب مدخل ): *(
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 - حد بعیدإلى - الفصحىالمثقفین بھا بلغة ھي حدیث الراقیة یدور األوروبیة المجتمعات إن         

ویحاول كل مثقف االرتفاع عن  بسط منھا في نحوھا،أن كانت إ و وصرفھا ومعجمھا،أصواتھافي 

ة الفصحى في غ مجاالت استخدام اللإن .غة الفصحىون المحلى في لھجتھ لیتوسل في حدیثھ بالّلالّل

غة التي على الّل"   التعلیملغة "ویدل مصطلح  منھا في دول العالم الثالث،أكثرالدول المتقدمة 

 الدول تمیز بین لغة التعلیم في المدارس  بعضأنتستخدم وسیلة للتعلیم في المدارس حیث نالحظ 

  عدة مصطلحات تستخدم في المجال السیاسي على أیضاولغة التعلیم في الكلیات الجامعیة وھناك 

غة  الّلأما"  الرسمیة والدولیةاللغة الوطنیة و " مصطلحاتوأھمھاالمستویین المحلي والدولي 

 لغة أنھایعني بالضرورة  الوطنیة فھي لغة جماعة كبیرة من المواطنین داخل الدولة الواحدة وال

غة الرسمیة تلك الدستور والمقصود بالّلفي  علیھا غة التي ینصغة الرسمیة ھي الّلأما الّل األغلبیة

  بھا الطلبات مالحكومة وتقدي تصدر بھا مراسیم  والمجالس النیابیة والتاإلدارةالتي تستخدم في 

  . الوزارات المختلفة وتتعامل بھا المؤسسات والوزارات المختلفة إلى

ن كان یھدف إغة وویاتھا تنوعا كبیرا وعلم الّلغات ومستمجاالت استخدام الّلتتنوع          وھكذا 

  . ضروریاأمرا بحث مجاالت االستخدام غة تجعلیة لّل الرؤیة الوظیفن، فاغویة بحث البنیة الّلإلى

  

  

  

  
  .20 – 18ص : المرجع السابق
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  :  غة العربیةمزایا الّل/ 5
مة ثقافة تخصھا وھذه األخیرة تعتبر ھمزة وصل مع غیرھا من  ھو معروف أن لكل أ مما        

  .الثقافات تتفاعل معھا وتزداد ثراءا وعمقا وحیویة 

غة وعاء الفكر والمحددة لمالمحھ، والتي ي ھویتھا التي تمیزھا، كما تعتبر الّل         وثقافة األمة ھ

 األعداء لھا  خاص تخلعھ األمة متى شاءا ذا سمةتؤثر في حاضره ومستقبلھ، وھي لیست رداًء

غة ھي المادة التي كتب بھا  وعلیھ فان الّل، خر من صناعتھمآ ومن نھج نھجھم، لیستبدلوه، برداٍء

  .قافة األمة وآدابھا وعلومھااألجداد ث

  آالف التعبیر عن ذاتنا الحضاریة الممتدة أداةغات ھي         ولغتنا العربیة كغیرھا من الّل 

نا عربیا لعلكم آ جعلناه قرإنا«:بقولھ تعالى  الكریم،لغة القرآنالسنین، وھي لغة راقیة سامیة، 

 من حیث وأدقھا غة لّل صورةبأرقىغة العربیة ّلن، وبھ حفظ الآ لقد حفظ اهللا القر.3الزخرف »تعقلون

  . والتراكیباألصوات

ا  شعًراإلنسانغة التي حفظت تراث  الّلألنھا إنسانیةغة العربیة لغة  ذلك فان الّلإلى إضافة         

  .ونثرا علما وثقافة، حاضرا وتاریخا

 إن استخدام، أحسننطق الحسي  ناطقة یستخدم فیھا جھاز الإنسانیة جانب ذلك لغة إلى         وھي 

  .  مخارج الحروف وصفاتھاغة یتصل بماھیتھا من حیثتمام الّل

نھ تبعا ا فإ وظاھًرا باطناا ومجتمًعاإلنساني فرًد العالم نالتعبیر عغة  وظائف الّلأھمن وا         

  . الممكنة وتمام المخارج الصوتیةاإلنسانیة األصواتغة بتمام لذلك یقترن تمام الّل

 بخصائص قل غة العربیة قد امتازت الّلأنعلى " لوى ماسینیون "األستاذ بحوث أظھرت         لقد 

 إلىبرز في بحوثھ ومحاضراتھ فكرة تبدو جدیدة بالقیاس ، وأاألخرىغات  نجد لھا مثیال في الّلأن

یر عن نظام العالم  للتعبْتَلِع ُجإنما أوروبیة -غات الھند الّلأن في حین - نھ وھي أالمستشرقین آراء

ھي  اوكأنم الفكر والروح، تأمل الداخلي، التأمل ھي لغة وكأنھاغة العربیة الخارجي، نجد الّل

         . اإللھیة مقصدا من المقاصد أصحابھا یتذوقمجعولة لكي 

  
  .28-25ص :م2007، 1شر،ط الن الطباعة و عبد الجلیل یوسف،دار الوفاء لدنیاعربیة بین األصالة والمعاصرة،حسنىغة ال الّل-

  .29، 28ص :المرجع السابق*  
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  :اللغة العربیة في االستعمال التراثي:المبحث الثاني

  :العربیة والتراث/ 1

 آخرن فرادتھا ھذه في وجھ رئیس ا، وأغات الحیة عمًر الّلولأط العربیة ھي أنال مراء في          

ا، وما نھ ومستودعھ على مدى یمتد بضعة عشر قرًن ھي لساإذ بالتراث أیضامقترنة اقترانا تلقائیا 

  .تزال تمتد بھ ویمتد بھا حتى یوم الناس ھذا

 الفرق إن بالنص المقدس دفعا اللتباس سائد،  نمیز عالقة العربیة بالتراث عن عالقتھاوإنما         

سدید في  حقیقي إسھام بین النص المقدس والتراث یمثل  "جدعانفھمي " الجوھري الذي یقیمھ 

 النص المقدس أما. ق عنده في أن التراث منجز تاریخي إنسانيجالء ھذه المسالة ،ویتمثل ھذا الفر

  . وھو المجاوز للتاریخاإللھيفھو "  الوحي نفسھأما"و

 من السنة النبویة، والثابت ماعدا الداخل في حیز المقدس من الوحي لَُّك یكون التراث وإذن         

 ونقد  الشعردوھو نق العربي بفنونھ المختلفة،  النثرر العربي مند الجاھلیة وھوفالتراث ھو الشع

  والمعارفاألدبوكتب دان  ومعاجم البلخالسیر والتواریھا، وھو غة ومعاجمالنثر وھو علوم الّل

لسفة والحساب والجبر والھیئة،وھو علم الكالم والتصوف، الطب والف  والطبیعةالعامة وھو علوم 

ن وعلوم الحدیث آ ما یكتنف النص المقدس من علوم القروالسحر، بل ھوم التنجیم وھو علو

وھو القیم والعادات الخاصة ونظم المعیشة التي سادت الحیاة في . وأصولھوالتفسیر والفقھ 

  )1(.واإلسالمیةالمجتمعات العربیة 

ا متفاوتا في قیمھ ظل نسبًی ھو منجز تاریخي إنساني یظل خارجا من دائرة القداسة وی         التراث

  .الثبوتیة

ا مستدیما لحیاة العربیة وسیرورتھا وبقائھا، وتظل          إن الجانب الخالي من التراث یمثل رافًد

س وھي غة مراجع في تعلم العربیة، وتناقلھا عبر األجیال وأدوات الزمة لفھم النص المقّدعلوم الّل

ة إضافیة قد تستدرك علیھا وتقترب بھا من كفایة الوصف ن كانت نسبیة مفتوحة لقراءات منھجیوإ

  .والتفسیر، ما تزال تترجم عن جھود وأنظار مبصرة تستثیر اإلعجاب
  

: م2007 ة، سن1ل نھاد الموسى دار الشروق والنشر والتوزیع ط التحّوىالثبوت، قوغة العربیة في العصر الحدیث، قیم الّل): 1( 

  .51 ص
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ھي لسان ھذا التراث جمیعا، على المدى الزماني المتطاول وھذه عندنا، ولعلھا  العربیة إن         

 یقارن بین حال العربي إذ "عبد السالم المسدي" ذروتھا عند  المزیةعند غیرنا مزیة، وتبلغ ھذه

 الحدیث عنھا بما ھي إلىوقد ینتقل  ،اآلنوغیره من ھذه الجھة، فغیرنا یتحدث عن لغاتھ بما ھي 

 ة بین تاریخ لغوي، عندنا فان المسافأما منذ قرون، أو كانت في زمن مضى منذ قرن لغتھ كما

 ھما لیس تاریخا وحاضرا، وإنما: منصھرین ترى التاریخ والحاضر إذوحاضر لغوي تكاد تنعدم، 

  . التاریخ الحاضر وھما كذلك الحاضر التاریخي

ا مھ البقائیة، ولكن شطًریفاوت في ق الثرات بما ھو منجز تاریخي، متأن         وصفوة القول 

ا ا بل مرشحا بالخلود، ویمثل رافًدباقیا بل معاصًرعظیما منھ، على تعاقب القرون ما یزال صالحا 

  .نالبقاء العربیة واستمرارھا على الزم

  

  

  

  

  
  .54-52 ص :المرجع السابق
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  :غة في التراثواقع الّل/ 2

 للمستقبل تأسیساغویین العرب المعاصرین، غوي بالنسبة لّلث الّل قراءة التراأصبحت          لقد

  .غوي الحدیث الفكر الّلإثراء نصیب حضارتھم في ز، وإبرا الماضيأصولعلى 

غوي  مستوحاة من مناھج النظر الّلأحكامالتراث ال تعني بالضرورة تبني  قراءة إعادة إن         

 الحكم على التراث إلىساني الحدیث لیفضي ذلك ّلعلى التفكیر ال إسقاطھاالحدیث، ومحاولة 

  . الشمولیة وعدم التخصصمبدأبالفوضى المنھجیة المطلقة، انطالقا من 

 من فرضیات البحث واالنطالق موقف خاطئ األقدمین تقدیس مقوالت أن         مما ھو معروف 

 مقوالت أو قدمیناأل على صحة مقوالت التأكید أن، ذلك أیضاالعلمي المعاصر موقف خاطئ 

  .خطابا إیدیولوجیا الباحث  خطابأصبح وإال نسبیا، اتأكیًد ا یكون دوًمأنالمعاصرین یجب 

اصرین  مقوالت المعوأ األقدمین  النسبي لصحة مقوالتالتأكید          وانطالقا من فرضیات

ر المكان  وعبو،األقدمینر عبور الزمان للنشر عن العرب یتوجب على الباحث العربي المعاص

 أمًال ساني المعاصر، القدیم، والبحث الّل العربيسانيللنقل عن الغربیین، وذلك بمحاورة التفكیر الّل

  ھذه المحاورة الأن، غیر اإلنسانیة في ھذا الفرع من العلوم  لما ھو جدیر باالكتشاففي االكتشاف

    )1(. واسع بالتراثإلمامة قلیلة من الباحثین الذین یتوفرون على  عند قّلإّالنجدھا 

 إسقاطھان نقل مناھج النظر الحدیث ومحاولة غة، فإ علم الّلأو األدب بعلوم األمر تعلق فإذا         

 نجحت في ھذا إندھا  التي تقّلاألمة التي تحاولھ، وذوبانھا في األمةعلى التراث، یعني انحالل 

  . فشلت فیھإنسقوطھا في ھوة الضیاع والعدم أو التقلید، 

 في كل الجھود التي أو قراءة التراث، إلعادة         وھكذا راح الباحث یطعن في كل محاولة جادة 

نھ اعتبر مثل ھؤالء الباحثین  الجامعات العالمیة، بل إعرقكبر وأ أمنتخرجوا ، أكفاءلھا باحثون بذ

   .غوي بصفة خاصةنقمة على التراث العربي بصفة عامة وعلى التراث الّلالمجددین 

  

  
  .5،6ص :م2008،بوعمامة محمد، بسكرة، )ة ومطرقة المعاصراألصالةبین سندان ( غوي العربيالتراث الّل): 1(
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 في دفاعھ المستمیت على التراث منصفا حینا "محمد محمد حسین" الدكتور         لقد استمر 

 األقطاب بعض آراءستمر في ھجومھ الشرس على الحداثة، مستعرضا ، كما اخرآومتعصبا حینا 

  ،" في فقھ اللغةاتدراس": في كتابھ"صبحي الصالح " : أمثالغوي الحدیث، في الدرس الّل

 في  "محمد العید " و" اللغةأسرار ومن "،"غویة الّلاألصوات": ھیفي كتاب" أنیس إبراھیم" و 

الت العربیة تفسیر بعض مشك ":في مقالھ"عبد الغفار حامد ھالل "، و"غة لّلالنحاة دراسة ":مقالھ

 إال، فھو ال یجد في كالمھم الذع ھؤالء وغیرھم في قالب نقدي آراء، لقد راح یستعرض "الفصحى

غوي ن الدرس الّلإعالء لشاقیمة السلف ویجد فیھ بالمقابل  من  وإنقاصتحامال على التراث، 

    )*(.وأقطابھ بأعالمھ وإشادةالحدیث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .13،14ص : السابقملخص من المرجع): *(
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 :الّلغة و استعمالھا الحداثي: المبحث األول

  :غة العربیة وتحدیات العصرالّل/ 1
اء معظم غة في عصر المعلومات واقتصاد المعرفة موقع الصدارة، وھو ما یفسر احتف         إن الّل

 النظر إلیھا من الصفر وإقامة معاھد البحوث المتخصصة بدراسة األمم بلغتھا القومیة، وإعادة

غات بتكنولوجیا المعلومات، ومن جھة أخرى یبرز ھذا الوضع الجدید مدى حدة ة ھذه الّلعالق

 أزمة لغتنا ا، ولعّلًما وتعّلا وتوثیقا، تعلیًمغة العربیة تنظیرا واستخداًمغویة التي تعیشھا الّلاألزمة الّل

 لعصر حٌةِلالعربیة في عصرنا الراھن مرشحة لالتساع والتفاقم تحت ضغط المطالب الُم

  )1(. غویة التي تفصل بیننا وبین العالم المتقدمالمعلومات واتساع الفجوة الّل

 حدث سیؤدي حتما إلى انزواء من ْن مثل ھذا التخلف ِإّنبیل المبالغة أن نقول إ         ولیس من ُق

یدة یتخلفون إلى مصاف الدرجة الثانیة وما دونھا، أو بعبارة أخرى ستكون ھناك طبقة عالمیة جد

غویة مما سیؤدي إلى تقلیل فرصة على وشك أن تظھر في عصر المعلومات وھي الطبقة الّل

غات العالمي الذي أخرجتھ إلى حیز الوجود، انضمام لغتنا العربیة إلى عضویة نادي تعدد الّل

  .النزعة المتنامیة نحو العولمة التي تشھدھا حالیا

طھ في الدراسة یسعى إلى أن یلتمس للعربیة مالمح،  أن نم"نھاد الموسى"         ویرى الدكتور 

واألدلة المسكوت عنھا ووسیلتھ لھذا النواظم جل االھتداء إلى تلك أغویة من یشخص المقوالت الّل

االھتداء  ھو التلطف الستظھار العملیات التلقائیة التي یقوم بھا العقل العربي، في ممارسة الكفایة 

   )*(.غویة تركیبا وتحلیالالّل

  

  

  
  

  .19ص :م2007، 1 إبراھیم الحاج، دار البدایة، األردن عمان، طدغة العربیة ووسائل االتصال الحدیثة، ولیالّل): 1(
  .20،21 ص : العربیة ووسائل االتصال الحدیثةغةملخص من كتاب الّل): *(
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  :غة العربیة وحاضرھاواقع الّل/ 2

غة العربیة  یدمى القلب من منظور تشخیص واقع الّلغة العربیة         إن الحدیث عن حاضر الّل

غات التي ال ماضي لھا وال تاریخ،وھي لغات حدیثة وھجینة التي أضحت عالة اقتصادیة على الّل

تكونت في عصر السرعة ونالت المكانة العلمیة التي أھلتھا لذلك،بفضل الفكر العلمي والریاضي 

تطبیقات الفكریة التي مست منظومتھا ولنعلم أن ریھا وبالالذي سیطر على نخبھا وعلى مفِك

الصناعة األمریكیة ارتكزت على دعائم الفكر العلمي والثقافي العصري حتى كانت لھا الریادة 

والنھضة األوروبیة قامت على أساس ثقافي أوال ثم لحقت عوامل أخرى،وكان في كل اجتھاد 

غوي الذي تنشده المعرفة العلمیة صالح الّلللعصرنة دعوة إلى اإلصالح التربوي الذي یرتبط باإل

ستشیره اإلمبراطور حول السبیل   حكیم الصین العظیم ی" كونفوشیوس"في وقتنا الحالي،وھاھو ذا

  . »قتصاد غة،ولم یقل لھ إبدأ باإلبدأ بالّلإ«:إصالح اإلمبراطوریة   فیقول لھ قوم إلى األ

لة وتحدیثا حیث األصالة ال تعني االنغالق واالنقطاع غة یعني التمسك بھا أصا بالّلوالبدء         

عن العالم بل تعني المعرفة العلمیة التي ھي إدراك األشیاء وتصورھا كما ونوعا،واستخالص 

موجباتھا واستئصال نقائصھا،وحیث التحدیث الذي ھو خوض معركة العصر بكل تجلیاتھا 

  )1(.المعرفیة فكریا وإنتاجیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .16،17  ص:م2002اعة والنشر والتوزیع سنة ھومة للطبالعربیة العلمیة صالح بلعید، دارغة ّلال): 1(
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  :غة العربیة في عصر العولمةالّل/ 3
غة والدین غة من أھم المالمح التي تكون ھویة األمة وتمیزھا عن غیرھا من األمم،فالّل         تعد الّل

  في كتابھ "ھنتجتون " و حضارة،كما یؤكد ذلك ھما العنصران المركزیان ألي ثقافة أ

ن أي تحد لثقافة ما ینطوي على تحد للغتھا،فھل تواجھ العربیة ومن ھنا فإ" لحضاراتصدام ا"

  تحدیا من ھذا النوع في عصر العولمة؟

غات األخرى ھي لغة مرشحة للتحدي،ذلك أن االحتكاك          إن كل لغة تتعرض لالحتكاك بالّل

غة الوافدة،عندما كان العرب غة األصلیة والّلستتبع احتكاكا لغویا في الغالب بین الّلالحضاري ی

 العربیة لم تكن لغتھم تتعرض لالحتكاك بالدرجة التي تؤثر تھمرجزییعیشون منعزلین نسبیا في 

ب فیھا على بعض األلفاظ التي أفادھا التجار أو الشعراء من البلدان المجاورة والمتعلقة في الغال

  . التي لم یكن للعرب بھا عھد في جزیرتھمنباتاتأو البأسماء األدوات 

غة العربیة تواجھ بتحدیات شرسة من قبل قوى العولمة          وفي العصر الحاضر فان الّل

المختلفة،المتمثلة في المصالح المادیة الناجمة عن االتصال باألجنبي والتأثیر اإلعالمي القائم على 

  )1(.غة العالمیة التي ھي لغة البشرنجلیزیة على أنھا الّلغة اإلج والتبشیر بالّلالصخب والضجی

  :غةغة اإلعالمیة بعلم الّلعالقة الّل/ 4
ھم عوامل التأثیر في غویة وأإن العالقة بینھما عالقة تأثیر وتأثر وھي عالقة التنمیة الّل         

رتباطا وثیقا بما عداھا من مؤثرات العمران ولعل غة أنھا في مختلف مظاھر حیاتھا ترتبط احیاة الّل

أھم ھذه العوامل ھي المؤثرة فیھا وسائل االتصال اإلعالمیة التي تعكس مقتضیات الحیاة 

غة من قبل وفي ھجر االجتماعیة وشؤونھا،فھي تساھم في نشأة كلمات لم تكن موجودة في الّل

  .نقراضا تاماات كانت مستخدمة فیھا أو انقرضت إكلم

   

  
  .15 -13 ص : م2001، 1مكتبة العیكان ط.لضبیبحمد بن محمد اغة العربیة في عصر العولمة، أ الّل):1(
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  :غة في تطورھا وارتقائھاعوامل تأثر الّل

  .غة من السلف إلى الخلف انتقال الّل-)1

  .غة بلغة أخرى تأثر الّل-)2

تعلمھا وعاداتھا وتقالیدھا وعقائدھا وثقافتھا  عوامل اجتماعیة ونفسیة وطبیعیة لحضارة األمة و-)3

  .واتجاھاتھا الفكریة ومناحي وجدانھا ونزوعھا وبیئتھا الجغرافیة وما إلى ذلك

غة وما تبلغھ معاھد التعلیم والمجامع  عوامل أدبیة مقصودة تتمثل فیما تنتجھ قرائع الناطقین بالّل-)4

  .ء بھاغویة وما إلیھا في سبیل حمایتھا واالرتقاالّل

غة  تھتم بالّلي یجب االھتمام بھا كثیرا، وھكة، لذلغة اإلعالمیة المستعملة لیست مبرأ         فالّل

 صار یشكل الحقیقة ویصوغھا ویوجھھا موتخدمھا فداك من مصلحة وسائل اإلعالم، واإلعال

     )1(.ویتابع آثارھا في نفوس القراء أو الجمھور

  

  

  

  

       

  
  
  .129 ،128 ص :ابقالمرجع الس): 1(
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  :اإلعالم: المبحث الثاني

  :اإلعالم
  :     مقدمة

ئل السبعینات عندما بدأت دول الخلیج العربي البث التلفزیوني وطباعة الصحف وإنشاء في أوا   

 - ھو والغناء ینظر لإلعالمیین بنوع من الریبة إذ تم ربط الوظیفة اإلعالمیة بالّلنوكاالت األنباء، كا

كان التشجیع الوحید الذي نالھ بعض الكتاب وھو نشر مقاالتھم . مشاریع أھلیةي، وھ-في الصحافةو

  . یتلقون مقابال مادیا بسیطا لقاء ذلكاوصورھم، وأحیان

         وكان الكتاب في أوائل السبعینات یعدون على األصابع ولم یكن فیھ من یمارس مھنة 

  .و التحریرالصحافة مثل التحقیق أو المقابلة أ

  :تعریف اإلعالم/ 1
یعني تزوید الناس بالمعلومات السلیمة واألخبار الصحیحة والحقائق الثابتة التي اإلعالم          

تساعدھم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت حیث یعبر ھذا 

  .ولھا تعبیرا موضوعیا ضمن عقلیة الجماھیر واتجاھاتھا ومیالرأي

  .         وقد كان ھذا المصطلح محل اھتمام بعض الباحثین حیث تضاربت آراؤھم فیما بینھم

یعرف اإلعالم بان غایتھ الوحیدة ھي اإلقناع عن طریق "إبراھیم إمام "         حیث نجد الدكتور 

ة بأنھ التغیر الموضوعي لعقلی "اوتوجرت "المعلومات والحقائق واإلحصاءات، كما یعرفھ

  .الجماھیر وسلوكھا ومیولھا واتجاھاتھا في نفس الوقت

  )1(.نھ منطقي غیر خاضع للعاطفة ولیس ذاتي أي أفاإلعالم تعبیر موضوعي         

  :غة في اإلعالمالّل/ 2
ا من االتفاق حول غة واألجناس اإلعالمیة  یتطلب نوًعإن موضوع العالقة بین الّل         

غة اللسانیة    لنا أن نصطنع ھنا المنھج الذي یصطنعھ علماء الّلُنا یعیَّالمصطلحات األساسیة وربم

  غات اللسانیة التي یتوسل بھا الناس في عندما یفترضون وجود أصول مشتركة لجمیع أو معظم الّل

  
  
  .115ص :1ط. غة العربیة ووسائل االتصال الحدیثة ولید إبراھیم الحاجالّل): 1(
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ن كل ساللة إنما  یتصورون أن ھناك سالالت لغویة وأالتصال بغیرھم وھماإلبانة عن أنفسھم وا

غة نھج یستطیع الدارس لعالقة الّلغة األم،وعلى ھذا الانحدرت عن أصل أطلقوا علیھ مصطلح الّل

بھذه األجناس اإلعالمیة أن یفترض أیضا وجود لغة یمكن أن تعد بمثابة األم لجمیع الفنون التي 

  .اإلنساناستوعبتھا حضارة 

غة ھي الجنس اإلعالمي،ذلك أن كل جنس أو وسیلة من وسائل          نستطیع أن نقول أن الّل

 وأصبح كل منھا وسیلة للتأثیر " بارنو"اإلعالم أثار كل منھما أمال وأثار سخطا على حد تعبیر

كامنة في ذات قوة وسیطرة على عقول الناس،لكن ھذه القوة واحدة بینھا جمیعا،ذلك أنھا لیست 

غة اإلنسانیة،جاءت الوسیلة ذاتھا وإنما في النزعات المغمورة بأعماق الناس،والتي یعبر عنھا بالّل

ھا كما أن مصدر ھذه القوة نفسھ متاح لھذه َقُلْخعالم  فأظھرت تلك النزاعات لكنھا لم َتوسائل اإل

   )1(.الوسائل جمیعا

  :أھمیة وسائل اإلعالم/ 3

صلحتھم المشتركة وفائدة أعمالھم متعاونین من أجل تحقیق األھداف  إدراك المواطنین م- 

  .ل اإلعالم الحدیثة على تحقیق ذلكالمنشودة وتعمل وسائ

  .  التعاون بین األفراد في الجماعات والمنظمات- 

 انتشار اإلحساس بالقومیة بین الجماھیر التي كانت تركز والءھا في الماضي على الجماعات -

    .المحلیة فقط

ن دخول وسائل اإلعالم الحدیثة المجتمعات التي كانت في الماضي تعتمد على االتصال          فإ

الشفوي التقلیدي ھو العامل األساسي الذي یعمل على تحطیم العزلة التقلیدیة في مختلف 

  . المجتمعات

   الكثیر اھتماما غیرالِحُظُیألفراد وتعرفھم األحداث الجدیدة و         ووسائل اإلعالم تقرب بین ا

 عادي في الصحافة باإلعالن الذي أصبح مادة إعالمیة مقروءة في ظل توسع أنماط وأسالیب 

  . الحیاة في المجتمعات

  
    .10، 09ص : م 2000 1غوي، عبد العزیز شرف، مكتبة لبنان ناشرون، طعلم اإلعالم الّل): 1(
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  أصبح مادة معلوماتیة مقروءةألنھولم یعد القارئ یھتم كثیرا باإلعالن في الصحافة الیومیة          

  .ریة وعلى رأسھا الفضائیات وكذلك تعدد مصادر المعلومات الخب

         لھذا أصبح القارئ والصحفي یبحث عن المعلومة المدفوعة الثمن أو ما یعرف باإلعالن في 

  )1(.السوق اإلعالمیة

  :غة العربیة عن طریق عاملین رئیسیین ھماأما الصحافة العربیة فھي تسھم في تجدید الّل         

 ثم یتأصل  البرقیة الكتاب الخارجي أي ما یتسرب إلیھا من لغات أخرى عن طریق الترجمة- 1

 كبیرة تضم إلیھا أشتاتا من فیھا ویصبح جزءا ثابتا منھا، فالصحیفة الحدیثة شبیھة بموسوعة شعبیة

  . حسب میولھ ورغباتھ وثقافاتھ علیھا القراء كُلُلِبْقالدراسات المختلفة ُی

         ولغة الصحافة تسعى إلى تكامل المجتمع لتنمیة االتفاق العام ووحدة الفكر بین أفراده 

  )1(.وجماعاتھ كما ترحب بالتعدیالت التي یمكن للجماعة أن تطبقھا وتقبلھا

         فالھدف من الصحافة ھو نشر األخبار بوضوح ودقة تساعد القارئ على الفھم فالصحفیون 

  . ثر على لغتنا العربیة واألسالیب التعبیریة فیھاغات األجنبیة األخرى مما أیترجمون ویتأثرون بالّل

یث تصبح  تسعى لغة الصحافة إلى تحقیق الھدف الكبیر في مجموعة من الفنون التحریریة ح- 2

فن الخبر الذي یبدأ بعنوان دال : غة أساسا ألكثر من شكل، وفي مقدمة ھذه الفنون التحریریةفیھا الّل

ن یكون ا لالنتباه دون تھویل أو خداع، وأومطابق لحقیقتھ، ولكنھ البد أن یكون مثیًر. على الخبر

  .قصیرا، وداال وأمینا

بیة، ولكن اھتمامھا مؤقت لفترة زمنیة محددة، وذلك غة العر         إن وسائل اإلعالم تھتم بالّل

  .لمواكبة العصر وإلثارة وتشویق الناس على المتابعة

  

  
  

  .127، 126 ص:م2007، 1، ولید إبراھیم الحاج، طاللغة العربیة ووسائل االتصال الحدیثة) 1(

  .130، 129ص :المرجع السابق): 1(
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  :  المكتوب في ظل العولمةاالتصالواقع / 4
         یجب أن ال نفزع من العولمة في ھذه النقطة كما ال یجب أن نأخذھا بخفة حیث نشاھد 

تراجع المكتوب ونھایة حضارة الورق، أمام اإلعالم والھوائیات والتي یعتبرھا البعض محاولة 

ار لسحق الھویة الوطنیة والمصالح الوطنیة وكل ما ھو وطني، ونھایة التاریخ في الوقت الذي ص

السفر للخارج في متناول أعداد كبیرة من الناس، وھناك اختراق استعراضي لوسائل اإلعالم، 

وصارت شركات اإلشھار تمجد عولمة االقتصاد والفكر، وتعمل على توحید نمط العیش وتفضل 

اإلنتاج الغربي عن طریق توفیر إشھار واسع لھا یعمل بوسیلتي اإلغراء واإلثارة وقد تدفقت 

. لتصب أطنان من الصور اآلتیة من الخارج. الكابل بعد التلفاز الفضائي في البیوتقنوات 

. وأضحت الھیمنة على موجات األثیر بارزة، كما تفرض الموضات الغربیة نفسھا على األزیاء

   )1(.وكذلك تنشر موسیقى الراي والروك والراب

         وما یمكن أن نقولھ أو نقره ھو أننا من البالد الجائعة في المعلومات في عصر اإلعالم الذي 

، إحاطة بالكون وتطویعا للطبیعة وارتقاءا بالعقل البشري، أسمى تجلیاتھاھو عصر المعرفة في 

تحدث وفي عصرنا ھذا أصبحت المعرفة ضرورة وجود، بل من معاییر تحقیق الذات وبھا وحدھا 

 في اتجاه االرتقاء وال ریالتغیقتصاد، ویكون النقلة ویتطور المجتمع، ویزول التخلف وینھض اإل

  . متالكا تأثریا ومدافعا ومھاجماھذا دون امتالك اإلعالم ووسائلھ إ كل إلىسبیل 

   :اإلعالمخصائص لغة / 5
ة على ریة تؤثر الفقرات القصیغة الصحف أن الّلإلى اإلعالم         قد یذھب بعض الباحثین في لغة 

دة ، ذه الخاصیة غیر محدإذن تكون ھعینة ، و  كانت حدود الفقرة غیر متإذاالفقرات الطویلة ، و 

 النقص من ا ظاھرة یتولد فیھإنھا ظاھرة الفتة ، – على ھذا المستوى –غة الصحفیة ن في الّلفإ

  )2(.النقیض 

  

  
  .  16 -13ص : یدغة العربیة العلمیة، صالح بلعالّل): 1(
  .110 ص :الموسى نھاد التحول، قیم الثبوت و قوى الحدیث،غة العربیة في العصر الّل): 2(
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 جمھور عریض ،لذلك تتوخى الیسر و إلى الصحافة موجھة          و بیان ذلك أننا تفترض أن

 الصحفي ،  أن الخبرمل القصیرة أقل تعقًدا من الجمل الطویلة ، و لكننا نجد الجأنالسھولة بمعنى 

 في التحلیل – ینتظم ضروًبا من الجمل المتداخلة ، و أن الخبر كلھ یمثل لبیا لواتركیبمثال ، یتمثل 

  . جملة واحدة –النھائي 

 ، ا قدیما و حدیثاإلطالق جملة الخبر الصحفي ھي أطول الجمل العربیة المستعملة على إن         

لسكوت علیھ إال مع نھایتھ ، فالخبر ا معنى یحسن إلى و ال تنتھي بمعنى أنھا تبدأ مع بدایة الخبر

 فإذا مشخصا لھذه المالحظة ، نموذجا في صحیفة عربیة یمثل عنوان رئیسالذي یقع تحت أي 

 الذي رب متناوال ، و لكن الخبر الرئیس فالجمل القصیرة تكون أوضح لھ و أقمالجمھور عاكان 

واحدة ال نضیر لھا في لولبیتھا و طولھا،وتفسیر ذلك أن ھذه   الجمھور یصاغ بجملةإلىیتوجھ 

 مشتركة واقعھ في مألوف الجمھور ، فھو یتابعھا  إلى خبرة  تحیلإنما الجملة التي تحمل الخبر

   )1(. دون أن یضل في مسالكھا 

تؤثر  استخدام األلفاظ البسیطة الصحیحة الواضحة حیث اإلعالمیةغة مات الّل         و من أھم س

 استخدام أسلوب جدید إلى إضافةاستخدام الكلمات القصیرة المألوفة على كل ما عداھا من كلمات ، 

غات األجنبیة كیب جدیدة من طبیعة تعبیر الّلغة العربیة استخدمت ترا الّلإن ، بل باألدبال عالقة لھ 

قلة كما تمتاز أیضا میة و تناثرھا و كأنھا وحدات مستال ذلك شیوع استخدام الجمل اإلس، و مث

 ھذه المرونة التي تكسبھا جماال،والجمال شرط – حركیة  لغة فھيبالمرونة و القدرة على الحركة

  )2(.  ذلك نالتعبیر ع في اإلفصاحتؤثر اإلعالمیة العربیة غة  على أن الّلأساسي ألیة لغة

  

  

  

  
  .111، 110ص : ملخص من المرجع السابق ): 1(
  .119 ، 118ص :  الحاج إبراھیم و وسائل االتصال الحدیثة ، ولید غة العربیةالّل): 2(
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   : اإلعالمیةغة وظائف الّل/ 6

 : وظائف نحصرھا فیما یلي اإلعالمیةغة لّل         

 .اإلعالم واإلخبار أ §

 .الشرحالتفسیر أو  §

 .اإلرشادالتوجیھ أو  §

  اإلمتاعالتسلیة أو  §

 .اإلعالنالتسویق أو  §

 .االجتماعیةشئة التعلیم أو التن §

غة ما یھدف إلیھ المجمعیون من إن الصحافة و غیرھا من وسائل اإلعالم قد حققت لّل         

  .الفنونمطالب العلوم و ادرة على الوفاء بھي ق وتمكینھا،غة العربیة و محافظة على سالمة الّل
 )1 (  

كل ما كان یأمل فیھ  غة العربیةلّلو یمكن القول أن اإلعالم و الصحافة بوجھ خاص قد حققا          

 من وجوب تبسیطھا ، حیث یفھمھا أكبر  الّلغةغة و كذا الغیورین على ھذه من رجال الّلدونجدمال

   )2(. عدد من القراء

   : اإلعالمالعوامل التي أثرت على / 7
  :ق  طرة بعداإلعالمأثرت العوامل االقتصادیة و الثقافیة في صفات و شكل وسائل          

 :  الرعایة السیاسیة )أ

 طلب الدعم المادي إلى أن تسعى أعداد منھا إلىأدت القاعدة االقتصادیة الضعیفة للصحف          

ة السیاسیة في ماھیة الصحافقد ساھم االعتراف بمن مصادر حكومیة و خاصة متنوعة ، و 

   .التشجیع برعایتھا 

  

  
  .134 ص :السابقالمرجع  ):1(

  .134ص : ن المرجع السابق ملخص م): 2(
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بشكل علني أو  ةمدعوم ألنھا فقط كانت إالو ما استطاعت كثیر من الصحف الخاصة البقاء          

 إلى الخارج عن حده الحكومي، الدعم شكل الوضع یأخذ و خارجیة، عناصر یشكل أخر من ِقبل

   )1( .اإلعالمكل وسائل 

معنى أنھ قد تم تمویل كثیر من اإلعالم ، بشرا مع محتویات قد یرتبط الدعم ارتباطا مبا         

 من قبل الحكومات و مصالح األحزاب السیاسیة ، من أجل 19الصحف العربیة األولى في القرن 

 لإلبقاء مصادر مالیة أخرى إلىتعزیز وجھات نظر ھذه المصالح ، حیث وجدوا أنفسھم بحاجة 

  .  لتأثیر سیاسي بشكل أو بأخر اإلعالم ل وسائترض تععلى صحفھم ، و یشكل مختصر

   :االنقسامات )ب

 تكاثر الصحف في معظم الدول العربیة تكاثر إلى اإلعالم          لقد أدت االنقسامات الكبیرة في 

  . و الكتابة معرفة القراءةتجاوز أرقام 

ن  كبیرة فإف األحزاب و العصب بسرعة الصحف عندما كانت تتأل         و بالرغم من اكتضاض

 دمج تالحكوما من الكثیرذلك االكتضاض ال یزال مشكلة تعاني منھا بعض الدول ، و لقد حاولت 

 العالم العربي نظرة كلیة ، و بسبب ضعف أجھزة النقل إلى بالنظر األخیرةالصحافة في السنوات 

ن ھذه العوائق ،و  و الرادیو بشكل أقل مالتلیفزیونو التوزیع في كل أرجاء المنطقة یعاني كل من 

   )2(. ین الدول  بلكنھا أیضا منقسمة و على طول الحدود

   :ةفیا الكثافة الجغر)ج

اإلعالم في أن یرتكز في المراكز المدنیة ، ثة للعوامل المذكورة سابقا ، ھي میل ل         و نتیجة ثا

من السیاسیة و التعبیر  الكثافة السكانیة األكبر ، و لقد شجعت كل من الروابط القویة مع كل ذات

   )3( . الریفیةالثقافي و العوامل االقتصادیة على النمو في المدن و لكن لیس بنفس القدر في المناطق 

  

  
 الكتب، موسى الكیالني ، مركز  تر،یم أیھ روو ل في العالم العربي ، وةعجلة السیاس و  االخبارياإلعالمالصحافة العربیة ،  ):1(

  .32ص  :  م1979 األردني ،
   .35 ، 34ص : المرجع السابق ): 2(

  .35ص : ملخص من المرجع السابق ): 3(
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  : العربياإلعالم  وسائل علىةالمؤثرالظروف / 8
  :القاعدة االقتصادیة الضعیفة )أ

 االخباري و بصورة عامة على قاعدة اقتصادیة ضعیفة ، حیث تطورت اإلعالملقد تأسس          

معدل المعرفة بالقراءة و  وكانقلیل  كال الدخل القومي و التعداد السكاني الصحف عندما كان

.  و مبیعات التوزیع الكلي للصحف معدومة اإلعالناتلدا كانت كل من عوائد نشر . الكتابة متدني 
)1(  

 مختلف إلى ةباإلضافو لقد عمل النقص في ورق الصحف و مصاریف الطباعة األخرى          

لتوزیع مثل المفارقات السیاسیة و ضعف وسائط النقل المحلیة و العالمیة ، ضد الناشر القیود على ا

الذي كان یحاول أن یستدر الربح من بیع صحیفة ، و تحجم األسعار العالمیة و بشدة عملیة 

 لتشغیلھ ، و ھذا سبب رئیسي في ا كثیر الذي یكلف غالیااإللكتروني اإلعالماالنتشار في مضمار 

  . و التلیفزیون ھي مشاریع تحتكرھا الحكومة الرادیوت محطاأن 

  :س ی التسی) ب

 العربي كانت دوما مرتبطة ارتباطا وثیقا بالسیاسة ، و لم تكن الصحف اإلعالم وسائل إن         

 إلىرات رسمیة حكومیة تھدف إنما نشاألولى التي ظھرت في العالم العربي صحف خاصة ، 

ة ، و لقد اتجھت ھذه األخیرة  الحكومرید أن تسمعھم أیاهبما تالشعب في الحكومة و ی موظإعالم

 االستعماریة ألسباب سیاسیة ، و اإلداراتة على أوائل الصحف ، و كذلك حذت حذوھا رطللسی

 العربي و حتى یومنا ھذا ، و قد اإلعالم االستعمار قویة في معاداةیة العربیة و بقیت فكرة القوم

  ، و الخالفات على السیاسات   في االوضاع السیاسیة خیرة التغیراتساعدت في السنوات األ

 لألغراض اإلعالم قیمة إلىر النظام السیاسي على توجیھ األنظار یة الحكم و تغیو تغیر أنظم

  .السیاسیة 

  

  

  
  .39ص : المرجع السابق ): 1(
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  :  التأثیر الحضاري و الثقافي )ج

تاریخیا ارتباطا وثیقا بالحضارة الثقافیة العربیة ، و لقد سبق األدب ترتبط الصحافة العربیة          

 من ألف عام ، فقد أعتبر اإلعالم العربي بأكثر الشعر و الحكایات و القصص ، وسائل –العربي 

  )1(.  طبیعیة وسیلة أساسیة لنقل األدب العربي بصورة الصحافة العربیة و ذه الصحفناشروا ھ

  :المأمول الواقع و :اإلعالم غة العربیة والّل/ 9
 مثیر للشجون ، متعدد الجوانب ، و ھو ذو موضوع اإلعالمغة العربیة و  موضوع الّلإن         

ن الحدیث فیھ كلما كان مركزا على  ، و لذلك فإ ندوات و مؤتمرات عدیدةإلىمحاور كثیرة تحتاج 

  )2( . حلول لھاإلىمحور معین كان أجدى لالقتراب من جوھر المشكالت و الوصول 

غة العربیة و أن صین بالّلمتخص الحدیث عن ھذا الموضوع ینبغي أن یكون صادرا من الإن         

 من جھة أخرى حتى اإلعالمیةیكون حواًرا مشتركا بین ھؤالء من جھة و القائمین على الوسائل 

  .مقنعة نتائج إلىیصل الجمیع 

غة ھیتھا ھي مدى عمق الوعي بأھمیة الّلإلى ماغي الوصول  المشكلة الرئیسیة التي ینبإن         

 و المكانة الالئقة بھا بوصفھا لغة اإلعالمالعربیة في حیاتنا و مستقبلنا ، و ما ھو واقعھا في ضل 

  .الدین و التراث و الحضارة 

سائل غة العربیة الفصحى تخنق في معظم و         قد ال یعلم البعض ، و لكن من الواضح أن الّل

ن إلى ھذا الواقع فإ إضافةغة العربیة ،  ، بطریقة تشعر بأن القائمین علیھا على عداوة مع الّلاإلعالم

 اقترابھا من الجمھور ، بدعوىمیة إلى العان واب في ھذا العصر یلجؤَتالُكاإلعالمیین والكثیر من 

ا في عصرنا كبار الكتاب و المعاش ، كما نشاھد حالیو قدرتھا التعبیریة ، و تعبیرھا عن الواقع 

 بھا دون أي اعبرو العامیة و ھوةصامتطوا  اإلعالم تحدثوا في وسائل إذاالصحفیین و السیاسیین 

دة َلكان جائزا ، و لكنھ یتعدى ئات معدو أنھ لو كان ھذا الخطاب في بیإذخجل أو حتى اعتذار ، 

  . العلم كلھ ، و یطرق كل بیئة عربیة و غیر عربیة إلىذلك 

  
   .32 ، 31 ص :ملخص من المرجع السابق ) 1(

   .167ص : مة ، أحمد بن محمد الضبیب غة العربیة في عصر العولالّل) 2(
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غوي  المختلفة ھو نتیجة طبیعة الوضع الّلاإلعالمغوي المزري في وسائل  الوضع الّلإن         

ھم من وصف العربیة بأنھا  منالمتردي لدى العرب جمیعا ، حیث وصفھ البعض باالضطراب ، و

  .لة لغة مھلھ

 اإلعالمغة العربیة في وسائل  الّلتحسینبعض التوصیات المقترحة من أجل / 10

  :المختلفة
 جانب المصطلحات إلى لأللفاظ العامیة الشائعة ا تفصیحًا تلفزي متضمنإذاعيایجاد دلیل  )1

 العربي اإلعالميلم بارزة لألسلوب تضمنا أیضا معاوسیقیة و أسماء األماكن الجغرافیة، و مالم

 إلى ، و توضیح كل ما ینتھي تجنبھاغویة التي یجب الواضح و السلیم ، و كشف األخطاء الّل

  .صیاغة عبارة تخلو من اللحن و العجمیة 
 و التلفزي من تعلیمات و اإلذاعي بتطبیق ما جاء بھ الدلیل التلفازلة في ھات المسؤو التزام الج)2

 .توجیھات 

 إلى ، مع االنتباه اإلعالمغة ر حضاري لما ینبغي أن تكون علیھ ل التفكیر في وضع تصو)3

 التلفزي ، و الرفع من نسبة اإلعالميقلیل من استعمال العامیة في العمل المرجعیة للت الخطوات

  .استعمال المصطلح العربي المناسب 

 اإلعالم كلیات مأقسا معاھد ، و لیات وبیة عبر مراحل التدریس في كغة العر اعتماد تدریس الّل)4

  . العربیة الجامعاتفي 

غویة ، و اعتبارھا شرطا ضروریا لاللتحاق بكلیات و  بعین االعتبار قدرات الطالب الّلاألخذ )5

   .اإلعالممعاھد تدریس 

ین  و اعتبارھا شرطا من الشروط المطلوبة من أجل التعی الّلغویة االعتبار القدراتاألخذ بعین )6

   .إعالمیةفي أي وظیفة 

من أجل التعیین في أي وظیفة غة العربیة الفصحى شرطا  من الشروط المطلوبة  الّلإتقان جعل )7

   .إعالمیة

  .عریبت في مجال الاإلعالميت العمل ا الحث على تنظیم دورات تكوینیة لممارس)8
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ھجات العربیة معجمیة في الّل فھرس شامل للسیمات الصوتیة و الصرفیة و النحویة و الإعداد )9

  .القدیمة و الحدیثة 

  . أسماء عربیة صحیحة دالة بإعطائھا اإلعالن و كل وجوده الالفتات تعریب )10

 البلد إلىغة العربیة لوضع مقابالت عربیة لكل ما یدخل  تعیین ھیئة دائمة من مجامع الّل)11

  )1( .الالزمةل  و تزوید الھیئة بكل الوسائأجھزة،العربیة من بضائع و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .156 ،155ص : ملخص من الّلغة العربیة وسائل االتصال الحدیثة،ولید إبراھیم الحاج): 1(
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  :الصحافة المكتوبة: المبحث األول

   ): المكتوباإلعالم( غوي للصحافة التعریف الّل/1
 وھي شيء مرتبط بالطبع Pressوكسفورد تستخدم كلمة صحافة بمعنى  أ         في قاموس

 ویقصد بھا الصحیفة Journal أیضا وھي تعني  والمعلوماتاألخباروالطباعة ونشر 

Journalismو بمعنى الصحافة  Journalist   إذابمعنى الصحفي فكلمة الصحافة تشمل 

  .الصحیفة والصحفي في الوقت نفسھ

  )1(. یقصد بالصحیفة الكتاب وجمعھا صحائفأبادي المحیط للفیروز القاموسوفي 

  :الصحیفة*

 الكریمتین اآلیتین جاء في فیھا، ،ویطلق على المكتوب فیھ من ورق ونحوه          ما یكتب

    .» وموسىإبراھیم، ُصُحِف األولى إن ھذا لفي الُصُحِف «:األعلىرة  من سو18،19

واالجتماع واالقتصاد السیاسة  بأخبار في مواعید منتظمة أو إضمامة من الصفحات تصدر یومیا -

 وُصُحْف وُصْحٍف  وتجمع الصحیفة على َصَحاِئَف» المحدثة«والثقافة، وما یتصل بذلك 

  )2(»نادر«

 وُصُحف وصحائف وھي قطعة من جلد أو قرطاس یكتب فیھ، وھو َصَحِفُيمعھ صحیفة : صحف*

  : الكلمة، ووجھھ كورقة المصحف، قال الراعي وھو لحانة مَصِحُف، وَصحََّفوَصحَّاف،

  )3(. َخُطُھَما واِضٌح َأْزَھُرِن                ـــلمصحفی     ُتَقِلُب خدَّین كا

  : للصحافةياالصطالح المفھوم -)2
الجرائد، :  ونشرھا، ونشر المواد المتصلة بھا، في مطبوعات مثلاألخبارجمع      ھي     

البیانات المستعینة بالحاسبات ، وقواعد ات، الكتب، المطویاإلخباریةالمجالت، الرسائل 

ن كان  الجرائد وبعض المجالت، وإإعدادالستعمال الشائع للصحافة فینحصر في  اأمالكترونیة، اإل

  .األخرى صور النشر تسع لیشمل باقي یأنیمكن 
  
  
  .37ص :م1998، 2، ط زید، عالم الكتب، القاھرةأبو علم الصحافة، فاروق إلىمدخل ): 1(
  .370ص : م1984، 1غویة، محمد العدناني، بیروت، ط الّلاألغالطمعجم ): 2(
  : م1998، 1، ط1ر الكتب العلمیة بیروت،جحمد الزمخشري، داقاسم جار اهللا، محمود بن عمر بن أ الوأبأساس البالغة، ): 3(

  .538ص 
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ون عمل ویإلیھا         والصحافة كذلك ھي صناعة الصحفي، والصحافیون ھم القوم الذین ینتسبون 

 جریدة منشئ، "نجیب الحداد" الصحافة بمعناھا الحالي، كان الشیخ  استعمل لفظ منأولبھا، 

  لیھ یرجع الفضل في المصطلح ، وإ"ناصیف الیازجي" وحفید الشیخ اإلسكندریةفي  "لسان العرب"

   .ثم قلده سائر الصحفیین بعد ذلك"  صحافة" 

  :أنواعوللصحافة 

  : الجریدة الیومیة-)أ

 ویعادلھا كلمة Daily Book فرنسیة تعني كتاب یومي، وتعي باالنجلیزیة Journalكلمة          

Diurnals ،وھي مشتقة من كلمة  الالتینیةJourة  ، وكلم)یوم ( فرنسیة  ال Durnali وقد یومي 

ي القرن الثامن عشر، للتعبیر عن  وفرنسا فاانجلتر، خاصة في أوروبا تطورت واستعملت في

  .ا على ذلك النمط الجاد جًدJournal تطلق كلمة واآلن، الجریدة الیومیة

  :Newspaperاألسبوعیة  الجریدة - )ب

 "اوتوجروت" األلمانيحث ار بشكل دوري، اشترط لھا البھي وسیلة اتصال مطبوعة تصد         

  :م مجموعة من المعاییر منھا ما یلي1938عام 

   .أسبوع ال یتجاوز ،شر بشكل دوري تنأن - 1

  . الطباعةبآالت تطبع أن - 2

  . یكون لھ حق الحصول علیھاأن المطبوعة، ینبغي هسعر ھذ  أي شخص یستطیع دفعأن - 3

  . یتنوع، ویشمل كل ما یھم الجماھیر بكافة طوائفھاأن محتواھا ینبغي أن - 4

  . تعالج قضایا معاصرة لوقت صدورھا، مع شيء من االستمراریةأن - 5

   Magazine: المجلة-)ج

 "مخزن" من كلمة   المأخوذةmagazin الكلمة الفرنسیة إلى Magazineتعود كلمة مجلة          

م، لیصف الصحیفة التي لھا شكل 1731 مرة عامألولالعربیة، وقد استعمل ھذا المصطلح تاریخیا 

 السریعة والمحلیة، لألخبار، مخصصة بشكل محددن الجریدة جریدة، متنوعة المحتوى، وذلك أل

مطبوع مغلف، یصدر : بأنھا للمجلة "تمولوثرفرانك " التعریفات قبوال ھو تعریف أكثرولعل 

  .ة متنوعة قصیر، ویحتوي على مادة مقروءأوبشكل دوري، طویل 
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  :غوي للغة الصحافة المحتوى الّل/3
 یخرج عن نمط المجموعة الحیوانیة، اإلنسان ابتدأ وبھا األصلغة ھي الحضارة في  الّلإن         

 على ھذا الفھم ُوُجوَد االتصال كعملیة اجتماعیة مضمونھا التفكیر الستخدام ھذه الوسیلة وتأسیس

كلفان الجزاء  یغة الفھم في الّلأون الغلط أعد صحیحة، والخاصة بصورة مفیدة مبنیة على قوا

غة وھذا ما نرید یجادة وحب الّل ویتعمده، والفھم یعني البیان واإلالخطأفالغلط یكلف بناء جیل یجید 

 من خالل حدیثنا عن لغة الصحافة، باعتبارھا سیفا ذا حدین معلق فوق الرقاب، إلیھ توصل نأن

 تؤكد الباطل وتذیعھ، فھي سم وتریاق نصر وعدوان، أنعا، تستطیع فكما تقول الحق نشرا ودفا

غة فھي  الّلأنماط تحملھا أنغویة التي یجب  على السالمة الّلالتأكیدجمع وتشتیت ولذا كان یجب 

 وتلعب دورا أوجھحمالة  أحیانا، ولغتھا إیجابا تحسن صوغھا أن الكاذبة بعد اإلخبارتعتمد لغة 

یمكن رفضھ وال نستطیع ذلك، فھي تعبیر عن  ، باعتبارھا واقع الإثارتھ أو مھما في تھدئة الوضع

  التي الغة المطلوبة ھي تلك منھا قبل اعتمادھا، والّلالتثبت، وبالتالي یجب إلیھاالمجتمع وموجھة 

 قبل العاطفة، وفي أوال، تنقل الخبر دون تحیز تخاطب العقل إثارة وال عدوانا وال ابتذاالتحمل 

 أكثرھا الصحافة أن، رغم ة بمرجعیة إیدیولوجییتأثر أن ما كان یجب على الصحافي اآلخرب الجان

اْب الجامعین الن  نقارن لغة الصحافة بلغة الُكّتأنغویة فال یجب لة الصحة الّل مسأوأماسیاسیة 

 یكون محبا لمھنتھ ومتقنا آنغرضھا توصیلي فقط وجمھورھا متنوع وعلى صاحب المھنة 

 استبدالھا أو أنساقھا، ویعمل على استحداث تطور لغوي من خاللھا ال الخروج عن لقواعدھا

             )*( .بالعامیة

             

  
  
  
  
  
  .132ص : ملخص من المرجع السابق) *(
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  :غةر الصحافة في الّلیث تأ/4
 في موضوع لھ " محمد حسن" الدكتوررأيغة العربیة نعرض  الصحافة في الّلتأثیرلفھم          

العربیة المعاصرة لغة مكتوبة «:  العربیة المعاصرة یقول فیھأنماطبعنوان لغة الصحافة نمط من 

 ولغة العلم بمختلف فروعھ، ولغة الفن ألوانھ بمختلف األدبتستخدم في مجاالت الكتابة فھي لغة 

 والتعلیق علیھا األخبار  نشراتأشكالھا ومن ، وقلیل ما تستخدم في المجال المنطوقأشكالھبمختلف 

  . والمحاضرات الثقافیة في ظروف خاصةاإلذاعةفي 

ا غنیا من المصادر التي اعتمد علیھا واضع المعاجم العربیة مصدًر         كما كانت لغة الصحافة 

ن ، وھو یرى بأ"غة العربیة المعاصرةّلمعجم ال" في معجمھ "ھانز فیر"الحدیثة وقد تحدث عنھا 

نھ ظھر في  أ علىأكد العالم العربي حیث أقطار كل إلى العربیة المعاصرة كبیر یمتد  فياتأثیرھ

 واألخبارالتقاریر الصحفیة  ةكتاب  صحفي متمیز متطور یستخدم فيأسلوبالعربیة المعاصرة 

 تأثیرات نتج عن األسلوبومناقشة الموضوعات السیاسیة من خالل الرادیو والصحف، وھذا 

  .أجنبیة

، فلیس  لغة الصحافة لغة عامة ولیست فنیة خاصة فان الكل یستطیع قراءتھا وفھمھاأنبما          

  )1(.اآلنغویة التي تمیز العربیة  تمثیال للخصائص الّلاألنماطقرب  تكون لغة الصحافة أأنغریبا 

 لغة ن وجودإغویا ال ینكر، وصحافة المعاصرة نجدھا تمثل واقعا لال  النظر فيأمعنا إذا         

غة العربیة واستجاباتھا للنمو والتجدید ومواكبة  بالدلیل القاطع حیویة الّلیبث معاصرة صحفیة

  .حاجات العصر

غة لذلك التطور الھائل الذي حدث لظھور الصحف عن طریق الصحفیین          لقد استجابت الّل

 تطور الصحافة أماممدة غة جا لم تقف الّل«":محمد عبد الغني حسن" األستاذالمحددین حیث یقول 

 الصحافیة األنواعغة في ھذه ، فتطورت الّل...وأدبیة من صحافة سیاسیة وعلمیة أنواعھاوظھور 

  .أغراضھا، وتوافق أھدافھا مئتالالتي 

        

  
  : م2007نة ، س1یوسف، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط الجلیل  عبدىغة العربیة بین األصالة والمعاصرة، حسنالّل): 1(

  .325 ،324ص 
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غة وجھین لعملة واحدة، فھي ُكٌل متكامل، فقد كان من الصحافیین وعلیھ فان الصحافة والّل         

  )1(.لألممغة، ویدعو لھا بتحمس كبیر ویجعلھا من المقومات الذاتیة من یناصر الّل

  :غة والصحافة الّل/5
 في اإلعالمیةغة  متعددة منھا الّلأنماط إلى اإلشارةا  یتعین علیناإلعالمیةغة          حین نذكر الّل

 المقروءة كالصحف والنصوص على اإلعالمیة في الوسائل اإلعالمیةغة  المسموعة والّلاإلذاعة

 العوامل إلى تفتقر أنھا إذ كثیر من الدقة والعنایة في صیاغتھا إلىغة التي تحتاج اختالفھا فھي الّل

 رسالة أیة أن، والقارئ یتعامل مع نص مكتوب، ویفترض التأثیر في السمعیة والمرئیة المساندة

  . في النص وال شيء سوى النص منتظمة تكونأن ینبغي  وإلیھ یراد نقلھا إعالمیة

ى عل حد كبیر وإلىتعتمد ...  والصحفاألدبیة في النصوص اإلعالمیةغة ن الّل         وعلى ھذا فإ

 كما یفترض في من یصوغ الخبر الدرایة والمعرفة بما یرید غة وصحتھادقة الصیاغة وسالمة الّل

 محور ھذا اإلعالمیةغة بما یسمح في التبلیغ وقد كان ھذا النمط من الّلغة ، والتمكن من الّلإیصالھ

  )2(.غویة الخالصةالبحث، وھو نمط یمتاز بالصیغة الّل

  : أھمیة الصحافة المكتوبة/6
لمجالت أصبحت من حیث نسبة مقروئیتھا وتوجیھھا للرأي معروف الیوم أن الصحف وا         

العام، من أھم وسائل االتصال التي ال یمكن االستغناء عنھا في المجتمعات الحدیثة، فھي تعتبر 

  )3(.بحق من مقومات الحیاة الفكریة والسیاسیة المعاصرة

  :         ولكون الصحافة وسیلة اتصال تقرأ لعدة أغراض متعددة منھا

  . معرفة مجال القضایا التي تحدث عنھا الرأي العام- 1

  . تعتبر وسیلة تسلیة واإلمتاع بما فیھا من طرائف ونوادر - 2

  . توعیة المجتمع وتثقیفھ- 3

  
  

  .326ص : المرجع السابق): 1(

  .21،22ص: م2006، 1غة العربیة، حنان إسماعیل عمایرة، دار وائل للنشر، طغویة في الّلالتراكیب الّل):2(

  .75ص : م2006تاریخ وسائل االتصال، فضیل دلیو، ) 3(
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  . اإلعالن واإلشھار عن مختلف المنتوجات- 4

طالع على األخبار بدافع الوقوف على أحوال المحیط االجتماعي والثقافي واالقتصادي  اإل- 5

  .والسیاسي

  )*(. تعتبر سالح فكري إیدیولوجي رئیسي- 6

  : وظائف الصحافة المكتوبة/7
 وظائف عدیدة منھا تأدیة لھا القدرة على أصبحت إعالمیةوسیلة  الصحافة وبوصفھا إن         

، ولذا بأھمیتھا وإحساسنا تزاید اھتمامنا المستمر بھا إلى أدى وھذا ما واإلعالنالتثقیف والترفیھ 

 أو ارأخط درء أراد إذا اآلخرین وأخبار أخباره یطلع علیھا لمعرفة أنبات ضروریا لكل فرد منا 

 عام متبصر رأي مؤلم وتكوین أو یبدو تعاظم دورھا في التعبیر عن واقع جمیل ھناومنافع جلب 

  .ومن ھذه الوظائف ما یلي.  بھاویتأثرواٍع یؤثر في مجریات الحیاة 

  : الترفیھ والتنزه- 1

جان  "  الراحة، والجمھور نفسھ، كما الحظأو الترفیھ أوقات أثناءعموما نقرا الجرائد          

 یقولون في الغالب یقرؤونھاالصحف عبارة عن نشاط ترفیھي والذین ال یعتبر قراءة " ستوتزل

  . تعتبر لدیھم شيء تافھابأنھالیس لنا الوقت الكافي لذلك، مما یدل قطعا 

  :اآلراء التعبیر عن - 2

 إلىكنھا ترمي  الوظائف الھامة للصحافة، لإحدى یبقى من دون شك اآلراء نالتعبیر ع إن         

كإحدى  وإشھارا تسترا، أي اقل انفتاحا وأكثر لیونة، أكثرتغیر في الشكل، وان تكون دائما 

 الصحف الیومیة كالخبر، الشروق،  الصحافة، وبصفة خاصةألجھزةالمھمات الھامة 

  )1(الخ...والنصر

  

  

  

  .75،76ص : االتصال كتاب تاریخ وسائل ملخص من) *(

  .13-11ص: م1984طبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان الملروالن كایروبة والسمعیة البصریة، الصحافة المكتو): 1(
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  :إخباریة وظیفة - 3

، معلومات، صور، أنباء( تعمل على جمع مختلف المعلومات وتخزینھا ومعالجتھا ونشرھا         

، حیث یلعب أراء على لتأثیرل لرأي ونقل رأي، فالخبر ھو في حد ذاتھ تعبیر عن ...) وتعلیقاتآراء

، تعلیم اللغة، التعلیم األمیةمحو (  االجتماعيواإلصالحدور كبیر في مجال التربیة والتعلیم 

  )1( ...)الموازي والدائم، التربیة الموازیة

  : الصحافة مصدر للتاریخ- 4

یومیة، في حین تقوم ن الصحافة الیومیة تقدم للمؤرخ وقائع الحیاة االجتماعیة في حركتھا ال         إ

  )2(. ودالالتھاأبعادھا بتلخیص ھذه الوقائع وتحلیھا والكشف عن األسبوعیةالمجالت 

  : اللغة العربیة في الصحافة المكتوبة/8
  : المزایا والتجلیات- أ

 تعتمد العربیة مكتوبة، فھي لذلك سجل عربي أنھاالصحافة لھا على الفضائیات مزیة، ذلك          

 وإذن عابر، آني المكتوب باق والمنطوق أن ذلك إضافیة ولھا من ھذه الجھة مزیة یومي مدون،

 والتحلیالت السیاسیة األخبارتقدم لنا الصحافة عارضا للواقع بالعربیة المكتوبة، ومجمل 

 حواشي ھینة من رسوم إالواالقتصادیة، والریاضیة والفنیة وكل ذلك بعربیة صحیحة على الجملة 

 األعمال الواقعة في دوائر اإلعالنات التجاریة بالعامیة وبعض اإلعالناتوبعض الكاریكاتیر، 

  .واالقتصاد باالنجلیزیة 

ى ل الموضوع واإلى طبیعي عائد أمر         لقد تفاوتت مستویات العربیة في الصحافة، وذلك 

ابة عند درجة ، وقد تباینت ھذه المستویات من الكتأسلوب، فلكل مقام مقال، ولكل كاتب األسلوب

 اإلعالم یكون مجازا على الجملة، كما في أن الكتابة بما یشبھ إلى كما قال روالن بارت أوالصفر 

، والمدرب نجًما، بل یحس من یتابع أسطوریا والالعب بطال قذیفة الریاضي، حیث تصبح الكرة

  )3(. ھو یتابع عرضا حیا یقدمھ مراسل عسكري من المیدانكأنما المباریات أخبار

  

  .30،31ص : م2006تاریخ وسائل االتصال، فضیل دلیو، ): 1(

  .64ص : مدخل إلى علم الصحافة، فاروق أبو زید): 2(

  .  108،109ص: م2007، 1غة العربیة في العصر الحدیث، قیم الثبوت وقوى التحول، نھاد الموسى، طالّل): 3(
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  : وجوه النقص-ب

 العربیّة، لكنھا كانت في عھدھا اإلذاعةالتاسع عشر في قرن  الصحافة منذ البدء في المثلت         

  . وكانت مشبوھة بالركاكةاللفظیة الصنعة إلى أدنى، ذاك األول

 ضرب من النثر المترسل الفصیح، إلىثم اتسع نطاقھا في تناول الحیاة الواقعیة وتطورت          

 فأصبحت، األعلى معیار الصواب ولكنھ كان یقع فیھا صنوف من اللحن والوجوه التي تقصر عن

، » لغة الجرائد« " الیازجيإبراھیم" للمنشغلین بالتصحیح اللغوي، وكان فاتحة ذلك كتاب اھدف

   "صالح الدین الرعبالوي" وكتاب » تذكرة الكاتب«"سعد داغرأ"وكان منھ بعد ذلك كتاب 

بون لغة الصحافة  ما یزال المشغلون في العربیة یراق» في الصحف والدواوینأخطاؤنا «

، وان بقي اثر ذلك الرصد واإلمالئیة النحویة والصرفیة والمعجمیة والتركیبة أخطاءھاویرصدون 

 األیاموالتصحیح من قبل ومن بعد محدودا، ولكن ذلك كلھ ال یخرج عن المكتوب بالعربیة في ھذه 

  ) 1(.عامة

حضور العربیة وھي جاریة على قواعد  في ثابتاوتبقى لغة الصحافة عامال  یومیا مستمرا          

 ھي غیر مشكولة وتفصیحھا بالفعل مرھون بالقارئ المدرب إذ فصیحة بالقوة، أنھاالنظام اللغوي، 

  .واإلعالمیةوتدابیر المؤسسة التعلیمیة والمؤسسة العلمیة 

  :عیوب لغة الصحافة/ 9
أفات قطع روابط ھا لغة الصحافة من  العامة التي تنقلالخطاءال یھمنا في ھذا المقام تلك          

 سوء أو لسوء الترجمة، أو نقل خبر غیر صحیح نتیجة السرعة أوة تحریض التواصل نتیج

  .التأویل

  : المراقبة اللغویة وھيإضعاف التي تعمل على األشیاء         ومن 

  . ظروف تعلم اللغة العربیة في المدرسة والمجتمع- 1

  .القتھا باللغة العربیة داخل المجتمع، في عاألخرى وضع اللغات - 2

  . العربیة وصلتھا بمستجدات العصر وتبدیالت الحیاة المادیة والعلمیةإمكانات - 3

  . ومستلزماتھ اللغویة والتقنیة خصوصیات العمل الصحفي- 4

  
  .110ص : المرجع السابق): 1(
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  .حافة وھيتبین لنا مجموعة من النقائض تعاني منھا لغة الصمن ھنا           و

ة، واالستعمال  اللغویة، وخرق واضح للقواعد التي ھي جوھر اللغاألخالقم مراعاة قانون  عد- 1

  . ومھنیة قبل كل شيءأخالقیةاللغوي مسالة 

  . قراءتھأو نقل الخبر أثناء عدم التدقیق - 2

ة ن ھناك صحافة المدار تنمقھ، فال تصِحْح ألالخطأ تعمل على تصحیح أن الصحافة عوض - 3

  .والمواالة

 العربي، ومحاولة االقتضاء بالتطور العجیب في اإلعالم في األجنبیة األنباءعدم مراعاة تدفق  - 4

  .العالم

  . ثوب الحق للباطلوإلباس اصطناع منھاج الكذب والتدجیل إلى الجنوح - 5

  . عدم التفریق بین الترقیم العربي والروماني- 6

  .، التراكیب المعقدةاألزمنةالعدد،  على مستوى الھمزة، األخطاء كثرة - 7

 نقص التحكم الفعلي في فتح ھمزة ِإن وكسرھا ، عین المضارع، العدد والمعدود ، البدایة بالفعل - 8

   )*(.أو االسم، العلم بالنواسخ، توظیف عالمات عالمات الترقیم

  

  

  

  

  

  

  

  
  .135 -133ص : ملخص من الّلغة العربیة العلمیة، صالح بلعید(*): 
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  :أخطاء الصحافة: المبحث الثاني

  : الصحافة المكتوبةأخطاء /1

  : تنوعت بین المعجمیة والصرفیة والنحویة، نجملھا فیما یليأخطاءللصحافة          

  :  المعجمیة-)1

 شخصا ما من أن معانیھا التاریخیة ولو عن من الكلم روقد كثغة، أي دالالت الكلمة في الّل         

 صحیفة یومیة لضل عنھ فھم معاني كثیرة من  ھذه، وقرأأیامنا الحیاة في إلىي عاد العصر الجاھل

  )1(.مفرداتھا

  : الصرفیة-)2

ویتناول الصرف قواعد أبنیة الكلم، ومقتضیات إیرادھا على قوالب وھیئات مخصوصة،          

  :ویجري الصرف في لغة اإلعالم على جھات ثالث

اَرة وَوَزاَرة، ِداللة َزِ واألوائل، فقد قال أصلسعة، كان لھا  ال علىجھة السماح بقبول وجوه  - أ

  .الخ...ة، ِجدوه وَجدوهوَدَالَل

اھا بأصل ولكن معیار ھذا الجیل العربي یأ جھة التحفظ على قبول وجوه كان لھا  - ب

 )2(. مبیع ومبیوع، مدین ومدیون: األوائللسیرورتھا في العامیات، فقد قال 

" یورغ" أصل كما جمع  أون قواعد الصرف دون وجھ لما خرج عخطئة  التأو اإلنكار جھة -ج

  ".فخر"والوجھ " فخورین"  وعلى فخورون" فخور"، و"غیر" فیھ ، والوجھ "نرویوغ" على 

  :  النحویة-)3

أي قواعد تركیب الجملة واإلعراب أي تغیر حركات : النظم:  النحو مكونان ھما         أي ینتظم

  فق قواعد مخصوصة، ولكن یستخفي كثیر من أخطاء اإلعراب في لغة أواخر الكلم على و

  

  
  135ص : العربیة ووسائل االتصال الحدیثة، ولید إبراھیم الحاج غةالّل ):1 (

  .135ص : ملخص من المرجع السابق): 1(
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شفھ صورة الكتابة عن الخطأ كما في إعراب ھا مكتوبة غیر مشكولة، إال ما تكالصحافة، ألن

وكما في المنصوب الذي یترتب علیھ " ھذا أبیھ" ، و"أنا أباه: " ماء الخمسة، ومثال ذلك قولنااألس

  )1(.یھنئ زمالءه: كتابة الھمزة مفردة في مثل یھنئ زمالئھ والصواب ھنا

وتعتبر لغة الصحافة مجمعا كبیًرا فیھ الصواب وفیھ الخطأ یجمع كل منھما من خالل          

  .اإلعالمیةالوسیلة 

الخبر، الشروق، النصر : أمثلة بعض األخطاء الشائعة في الجرائد الیومیة/ 2

  :بانوراما والسفیر والمجلة الشھریة العربي: واألسبوعیة
  :         حیث الحظت فیھا ما یلي

  .سمیة وكذا بعض الكلمات العامیةشیوع الجملة اإل - 1

 .الحشو الذي ال قیمة لھ - 2

 . التعریف لفظ من مشتقات المعرف فيفالدوران حول اللفظ، حیث یرد - 3

 .ال أولھااستخدام الضمائر في وسط الجملة  - 4

  .استخدام الضمیر العائد على اسم متأخر - 5

  .استبدال أحرف الجر المناسبة بغیرھا - 6

 . الزائدة التي ال ضرورة لھااألحرفاستخدام  - 7

 .متتالیتین كلمتین أوعدم المطابقة بین المذكر والمؤنث في اسمین  - 8

 .ة المعطوف والمعطوف علیھعدم مطابق - 9

  . التعجب واالستفھام دون ذكر فعلیھماأداة استعمال -10  

  . في المقاالتاألحرف دون األرقام كثرة استخدام -11  

  

  

  

        
 .135،136ص : ملخص من المرجع السابق): 1 (
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، ومما ورد األجنبیةول  الدسالیبأل إتباعغة العربیة، وفیھا ن الّل تقلل من شأاألسالیبفھذه          

  : ما یليأمثلةفي الصحف من 

  )1( »مرتقبة حتى یوم الخمیس تغرق المدن الكبرى وعواصف الفیضانات «-)1

  . المدن الكبرى، وارتقاب عواصف حتى یوم الخمیسالفیضاناتتغرق : والصواب

 اإلدارة ومدیریة  الخالفات التي كانت قائمة بین البلدیة في والیة قسنطینةأن أفادت مصادرنا «*

  )2( ».المحلیة خفت حدتھا

 الخالفات التي كانت قائمة بین البلدیة في والیة قسنطینة ومدیریة أنصادرنا أفادت م: والصواب

  . المحلیة خفت حدتھااإلدارة

  )3( »من تولى مھمة الترویج وجلب الزبائن عون أ«* 

  .من مھمة الترویج وجلب الزبائنتولى عون أ: والصواب

  )4( ».یاري بختیاري تبدو مثل زھرة بریة ثریا اصفند «*

  .یاري بختیاري مثل زھرة بریة تبدو ثریا اصفند: والصواب

  )5(». أعمال الشغب والتخریب تكاد تتحول إلى لغة یتیمة للتفاھم وحلحلة المشاكل«*

  .تكاد تتحول أعمال الشغب والتخریب إلى لغة یتیمة للتفاھم وحلحلة المشاكل: والصواب

  

  
  

  

  .19 ص :م2010 نوفمبر 7منیر، . طوفانیة، مفیضانات : الخبر): 1(

  .07ص : م2010 نوفمبر 28ات،ع، س، بلدیة قسنطینة، توظف مئة حارس والعدید من اإلطار: النصر): 2(

  .18 ص: م2010 نوفمبر 7رتیبة، . زرالدة، صغ من الھیروین، بمسكن في 300الخبر، حجز ): 3(

  .20ص  :1432 العدد م2011 جانفي 19-13 ضحیة رجلین،  یاري، إمبراطورةا اصفندالسفیر، ثری): 4(

  .4ص : 3156 العدد م،2010 دیسمبر 27الشروق قنابل البرارك، جمال لعالمي، ): 5(
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  ).1(»ومن ناحیة أخرى، كان الھنود یرحلون إلى العالم العربي  «-)2

  )2(.حذف ومن ناحیة أخرى، فال داعي لھا: والصواب

  )3(» المدرب مالك بأن فریقھ لم یتمكن من التحكم في اللقاء ومن جھة اعترف « *

  .حذف ومن جھتھ كذلك فال داعي لھا: والصواب

 مالییر لتر من 5ومن جھتھ، كشف الوزیر بن عیسى أن الجزائریین استھلكوا منذ بدایة العام  « *

   )4(»الحلیب ومشتقاتھ 

  .حذف من جھتھ: والصواب

 سیاق آخر كشفت جلسة المحاكمة عن حالة اإلھمال والتسیب الذي یغرق فیھ میناء دبي في « *

  )5(»لمي بالجزائر االع

  . في الكالماإلطالة لتجنب آخرحذف في سیاق : والصواب

  )6(»تقدیم مساعدات لفتح مشاریع ومتابعة بعد التربص  + بلومید + مع توفر إقامة مجانیة «-)3

مع توفر إقامة مجانیة : بدال من ھذه الرموز، فنقول) واو( العطف استخدام حرف: والصواب

  )7(. وتقدیم مساعدات لفتح مشاریع ومتابعة بعد التربصودبلوم

  )8(» وشدد بوشاسي في تصریح للشروق بأن المسیرة ستأخذ طابًعا سلمیا «-)4

أن المسیرة وشدد بوشاسي في تصریح للشروق : ھو عدم اتصال الباء في أن فنقول: والصواب

   .ستأخذ طابًعا سلمیا
  

  .227ص : 626 العدد 2011العربي، العالقات الثقافیة بین الھند والعالم العربي، أفتاب أحمد، ینایر ) 1(

  .137ص : اللغة العربیة ووسائل االتصال الحدیثة ولید إبراھیم الحاج) 2(

  .21ص : 3109 العدد 2010 نوفمبر 08الشروق، غیاب كمارا، ومرض بعض الالعبین، سمیر مخربش، ) 3(

، العدد 2010 دیسمبر 27م، لخضر زراوي، 2010 مالییر دوالر في 5,2الشروق، فاتورة غداء الجزائریین تتراجع إلى ) 4(

  .04ص : 3156

، العدد 2010 نوفمبر 8لھام بوتلجي، یناء یحولون السلع من الحاویات، إالشروق، عسكریان وأعوان أمن، وحمال وسائق بالم) 5(

  .05ص : 3109

  . 20 ص :م2011 نوفمبر 9وق، فرصة ال تعوض، الشر) 6(

  .137 ص : العربیة ووسائل االتصال الحدیثةغةالّل) 7(

  .5ص : م2010 نوفمبر 7. ج، لطیفة بلحاتعلى الدولة تأمین مسیرة السبت تفادیا لحدوث انزال قا: الشروق، أبو شاسي) 8(
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مسیرة جاء عقب اجتماع أعضاء المكتب التنفیذي أمس بدار أن قرار المشاركة في ال «-)5

  )1( »النقابات

تب التنفیذي أمس بدار َب اجتماع أعضاء المكرار المشاركة في المسیرة جاء َعِقن قإ: وابوالص

  .ن جاءت للتأكید على قولالنقابات، إ

  )2(». محرك سیارة30لوادي أمس عناصر األمن حجزت با «-)6

  .اصر األمن أمس بالوادي ثالثین محرك سیارةحجزت عن: والصواب

  )3(»وقال الوزیر بأن قانون الصحة كان محل نقاش  «-)7

  .وقال الوزیر أن قانون الصحة كان محل نقاش: والصواب

  )4(» ولیس لوجود نیة في السرقة رقال أن السبب یعود إلى أخطاء في التسیی «-)8

  . ولیس لوجود نیة في السرقةرالتسیین السبب یعود إلى أخطاء في إقال : والصواب

تمكنت مصالح األمن بسكیكدة من القبض على عناصر المجموعة التي قامت بسرقة أكثر  «-)9

  )5(».  رأسا من الغنم20من 

لح األمن بسكیكدة من القبض على عناصر اعدم استخدام األرقام فنقول تمكنت مص: والصواب

  )6(.ین رأسا من الغنمالمجموعة التي قامت بسرقة أكثر من عشر

 آالف 8 بومع أن ھذین البلدین یحصیان عددا أكبر من ھذه المراكز ومن الید العاملة  «*

  )7(»عامل

ومع أن ھذین البلدین یحصیان عددا أكبر من ھذه المراكز، ومن الید العاملة بثمانیة : والصواب

  .آالف عامل
  

  .5ص :  فیفري، لخضر رزاوي12طالین تعلن عن مشاركتھا في مسیرة الشروق، اللجنة الوطنیة للدفاع عن حقوق الب) 1(

  .18 ص : م2010 نوفمبر 7وادي، خلیفة قعید،  محرك سیارة مھربة في ال30الخبر، حجز ) 2(

  .4ص : م2010 نوفمبر 9نة، لطیفة بلحاج، الشروق، زیادات معتبرة في رواتب األطباء قبل نھایة الس) 3(

  .02ص : 3156العدد : م2010 دیسمبر 27ب، قادة بن عمار، لشعالشروق، الخطأ في ا) 4(

  . 18ص : وريلڤرخصة السیاقة، تكشف عن لصوص الماشیة بسكیكدة، عباس : الخبر) 5(

  .138: ص: غة العربیة ووسائل االتصال الحدیثة، ولید إبراھیم الحاجالّل) 6(

  .05ص : م2010 جانفي 10الخبر، اإلحصاء، محمد فضیل، ) 7(
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 200التي اعتمدھا مؤتمر قمة مدینة التنوع البیولوجي في ناجویا الذي حضره أكثر من  «*

  )1(»محافظا 

 التي اعتمدھا مؤتمر قمة مدینة التنوع البیولوجي في ناجویا الذي حضره أكثر من :والصواب

  .مائتي محافظا

 رونالدو ویستیانكر: نما یصل عدد المستخدمین لشبكة ألفیس بوك من محبي العب كرة مثلیب «*

  )2(» ملیون شخص 10ما یربو عن 

نما یصل عدد المستخدمین لشبكة ألفیس بوك من محبي العب كرة مثل كریستیانو یب: والصواب

  .رونالدو ما یربو عن عشرة ملیون شخص

  )3(» سنة 77ج والمعروفة باسم الیامنة، البالغة من العمر .ب: في حقل إرھابیة التائبة المسماة «*

ب ج والمعروفة باسم الیامنة البالغة من العمر سبعة : في حقل إرھابیة التائبة المسماة: صوابوال

  .وسبعون سنة

  )4(» أیام من وصولھم إلى السودان 10بعد أكثر من  «*

  .بعد أكثر من عشرة أیام من وصولھم إلى السودان: والصواب

 من بطولة القسم الوطني الثاني 12 رغم عودة وفاق القل من المسیلة بھزیمة برسم الجولة «*

  )5(» للھواة

رغم عودة وفاق القل من المسیلة بھزیمة برسم الجولة الثانیة عشر من بطولة القسم : والصواب

  .الوطني الثاني للھواة

  

  
  .156ص : 626، العدد 2011العربي، یوم االحتفال، ینایر ): 1(

  .151ص : 626 ، العدد2011العربي، إشكالیات عمیقة، ینایر ): 2(

  .6ص : 2010 نوفمبر 22، النھار، ثالث سنوات حبسا موقوفا التنفیذ لعمیدة اإلرھابیات في جیجل، أیمن عبد الرحیم): 3(

  .  05ص : 267، ص 2011 فیفري 15 أیام بال منافسة تزید الضغط وترھق الالعبین، شعیب زواوي، 6الریاضي، ): 4(

: 267، العدد 2011 فیفري 15محمد، . تئناف بمعنویات عالیة ورغبة في رفع التحدي، مالریاضي، وفاق القل، حصة االس): 5(

  .21ص
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  )1(»  تعدیال على مشروع القانون ذاتھ34وتم إدخال  «*

  .وتم إدخال أربعة وثالثین تعدیال على مشروع القانون ذاتھ: والصواب

استخدام عالمة التعجب دون  )2(»!سیغطي النفقات التي قد ال یستطیع توفیرھا وھو حي «-)10

  .وجود فعل التعجب والصواب ذكر فعل العجب

  )3(» !الكوكب الثالث من الشمس ھو الموقع المناسب للحیاة «*

  .ال توجد صیغة التعجب أو فعلھ

انھ أمر واضح جًدا وال أعتقد أن أحًدا یختلف في ھذا ولكن ھذا الكون بكل ھذه الدقة ھناك من  «*

عدم وجود صیغة التعجب  » !عن فكرة وجود مصمم لكون بھذه العظمة والدقةیحاول االبتعاد 

  )4(.وفعلھ

  .ال یوجد فعل التعجب) 5(» ! بالیین غیر الكائنات األخرى6ولكن مع ذلك ھناك على األقل  «*

)    6(» !وتحدث فوضى عارمة لو انحرفت قیمة أي من الثوابت الطبیعیة انحرافا صغیرا جدًا «*

  )7(.ال توجد صیغة التعجب أو فعلھ

 ما أفعل والتي تدل على نوز  على الصواب في الجمل التعجبیة ھو ذكر فعل التعجب الذي یكون-

  .صیغة التعجب، وھذا ما لم یرد في األمثلة السابقة

  

  
  

، 2010 دیسمبر 27طیفة بلحاج، الشروق، غرامات مالیة ضد منتجي األفالم المسائیة للثورة واألدیان، والوحدة الوطنیة، ل): 1(

  .05ص : 3156العدد 

  .120ص : 626 العدد ،Aportheid Museumالعربي في متحف ):  2(

  .158ص : 626، العدد 2011العربي، تصمیم الكون ھل من ورائھ ھدف؟ ینایر ) 3(

  .162 ص :626، العدد 2011 عبد اهللا، ینایر  حبیسالعربي، تصمیم الكون ھل من ورائھ ھدف؟ علي) 4(

  .160ص : المرجع السابق): 5(
  .161ص : المرجع السابق): 6(

  .138ص : غة العربیة ووسائل االتصال الحدیثةالّل): 7(

  

  



 
 

 49 

رغم توافر كل اإلمكانیات إال أن األوالد ال یحققون نفس ما كنا نحققھ من تقدم في  «*-)11

  )1(»ذاك؟ اسة رغم قلة إمكانیات أسرتنا حینالدر

  )2(.غة تدل على االستفھام عدم ذكر صی-

اسة رغم قلة  رغم توافر اإلمكانیات لماذا ال یحققون نفس ما كنا نحققھ من تقدم في الدر:الصواب

  .ذاك؟إمكانیات أسرتنا حین

 ما یجري مع كل البشر على كوكب األرض بل مع كل الكائنات الحیة تقریبا طھذا بالضب «*

  .في األخیرال یمكن ذكر صیغة االستفھام ). 3(»كیف؟

  .كیف یجري كوكب األرض مع كل البشر ومع كل الكائنات الحیة تقریبا؟: الصواب

  )4(»ھي صدفة أو ھناك حمایة من قوة خارجیة؟  ھل «-)12

  ھل ھي صدفة أم ھناك حمایة من قوة خارجیة؟ : والصواب

  ألف"ا، ك نور العلى في كنف والدھوأن تتربى المال: عند كتابة كلمات للتھنئة مثل -)13

  فھذا" برك"من الفعل " مبروك"ولیس " بارك"ألنھ من الفعل " مبارك"والصواب ) 5("مبروك

وھكذا ما أكدت علیھ جمیع . األخیر ال عالقة لھ بالتھاني فكلمة مبروك شائعة بین الناس وھذا خطأ

  .الجرائد في مجال التھاني

 3 محكمة العلمة، بتسلیط عقوبة طالب ممثل الحق العام لدى: الحبس لسارق ھاتف نقال «-)14

 )6(» ألف غرامة مالیة، في حق متھم في العشرینات من العمر 100سنوات سجنا و 

فالبعض یخلط بین ھذین اللفظین في حین أنھما یختلفان تماما عن بعضھما فالحبس خاص بالجنح 

  .والسجن خاص بالجنایات

  

  
  .172ص : 626 العدد م،2011م، ینایر بوة، محمد حسن غان العربي، علم اسمھ فن األ:)1(
  .138ص : الّلغة العربیة ووسائل االتصال الحدیثة :)2(

  .160ص :  عبد اهللا حبیس المرجع السابق، من أدلة التصمیم حمایة الحیاة من أي مؤثر خارجي، علي:)3(

  .160ص :  المرجع السابق:)4(

  .16ص : 3170م، العدد 2011جانفي N.F ،11: 230 الشروق، تھنئة، :)5(

  .19 ص :م2011 فیفري 16ل، .قال بالعلمة، ن النھار، الحبس لسارق ھاتف ن:)6(
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 ألف دج 20أمس وكیل الجمھوریة لدى محكمة الحراش لتسلیط عقوبة سنتین سجن و طالب «*

 خطأ في استعمال لفظ )1(» بالحراش) جازي ( مضد رئیس مصلحة شركة أوراسكوم، تیلیكو

  .السجن

حبس ألن السجن یكون من خمس سنوات فما فوق ولفظ الحبس ھو الذي كان ال ھو: والصواب

  .یجب أن یوظف في ھذه الجملة ألن عقوبتھ من عامین حتى خمس سنوات

  : من األخطاء الشائعة أیضا في بعض الصحف عدم احترام عالمات الوقف نذكر منھا مایلي         

   »ع أمام مولودیة سعیدة إذن مشاركتك غیر مؤكدة نھایة ھذا األسبو «*

یدة تامة المعنى، بما ھنا الصحفي تخلى على النقطة لكن النقطة ھنا لھا وظیفة إعالن نھایة جملة مف

  . مثبت أو منفيتتضمنھ من إخبار أو إبالغ

ال أعتقد أنني سأشارك في ھذه المواجھة ألنني كنت بعیًدا عن جو المنافسة والتدریبات ثم إن  «*

   »حسن بالشكل الذي یجعلني أشارك مع زمالئي في المباراة القادمة إصابتي لم تت

تخلي الصحافي عن الفواصل التي تعتبر عالمات وقف داخل الجملة الدالة على وقف قصیر أو 

  .للفصل بین أجزاء الشيء أو ترتیبھ، ونستخدمھا أیضا في كلمات متشابھة في معناھا وإعرابھا

 وسألني عن ذلك قبل مغادرتي يل من أحزم بعدم عودتي اتصل بلماذا كل ھذه التأویالت وھ «*

نحو الكامیرون اتصلت باإلدارة وطلبت منھم أن یمنحوني بعض األموال لكي أزور والدتي التي 

  )2(»كانت على فراش الموت وكان لي ذلك فلماذا كل ھذه األقاویل الجانبیة 

فھام إال أنھ لم یوجد في آخر الجملة حیث بالرغم من وجود العدید من الصیغ الدالة على االست 

تعتبر من عالمات الوقف في نھایة الجملة وھي تدل على وجود سؤال، أو استفسار عن أمر في 

  .سیاق الكالم

وھذا یثبت لنا أن عالمات الوقف لھا فائدة ال تقل أھمیة عن فائدة اإلشارات التي تثبت على          

 وترسم الحدود، فھي تعوض الوقفات والتنغیمات في القراءة، الطرقات، فتھدي إلى االتجاھات

  .وتستخدم برموز لھا دالالت خاصة وممیزة

    

  .03ص : 3156م،  العدد 2010 دیسمبر 27الشروق، التماس سنتین سجنا لرئیس وكالة جازي بالحراش، وھیبة سلیماني، ): 1(

: 267م، العدد 2011 فیفري 15لى فراش الموت؟، محمد دحوي، الریاضي، جیل، ألیس من حقي أن أزور والدتي وھي ع): 2(

   .12ص
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من خالل األخطاء التي ذكرناھا سابقا نجد من بینھا العامیة والتي تعتبر من العوامل التي          

أثرت على مستوى اللغة العربیة، أي العامل الوحید الذي یلفت انتباه الخاصة والعامة من الناس 

  :ة منھاوأمثلة ذلك كثیر

بالعكس، النظافة من اإلیمان، لكن .. ال یوجد مانع باش الشباب یتھال في روحو، ویلبس ملیح «*

   .كاین اللي یصبغ شعرو... ة احترامشوی

المناقش، یعني ما تفرقش بینو وبین البنت، وھذا نوع من المود أكید یعارضون بزاف ناس، وأنا 

  )1(».  منھمةواحد

مر؟ ولو كان تلقاو وحدة امیقریة طلعكم تطلعوا معاھا وال ال؟ وعاله؟ األواش رایك في ھذا  «*

  )2(»تقبل تتزوج بھا باش تعیش، عیش ھنایا، وما یھمش الجنسیة، وتسمح في بنات بالدك 

 ھدرتنا mais عمرنا وھذا في تاریخ البیاعة، ما ھدرنا على مسألة رمي القاذورات حشاكم «*

لي تصلح في ظل الغالء الفاحش، وفي وجود عیطة ناس ما لقاوش الیوم على الناس اللي یرمو ال

الفتات باه یتقوتو بیھ، التبذیر ماشي ملیح وزید بالزیادة نصدقوھا، یا عجابة العجب كاین شي قمامة 

  ) 3(» ھمالة خمموا قبل ما ترموا luxeتصیبھا 

یولي صالح، واللیل یولي  اصبري یا لوخیة، یاك الصبر مفتاح الجنة، وقتاش ربي یفرج والفساد *

  )4(صباح، وتروح ھذیك الغمة وقلبي یھنا ویرتاح 

  :          كما تلجأ العامیة كذلك إلى توظیف مجموعة من الكلمات المعربة من أمثلتھا ما یلي

  )5(»قوللھا عالش معندكش بورطابل ) درقاج نتاع زمان(إذا سقساتك واحدة على الساعة  «-

  )dvx «)6 كاین التیلفزیون وكي تتلف كاین dvd أو cdال تشري  «-

  )7(»شفت طفلة في الثریثوار البسة جیب ودیباردور نوار  «-

  
  .09ص : 821، العدد 2011 فیفري 23 -17بانوراما، عاطیینھا غیر للمعاندة وین تضرب الریح تدینا، موح الزوالي، من ): 1(

  .09ص : حش لبالد الناس، اسكندر القوسطوالمرجع نفسھ، ایال لقى الھنا في بالدو ما یرو): 2(

  .05ص : المرجع نفسھ، ھم یضحك وھم یبكي): 3(

  .04ص : والمرجع السابق نفسھ، الفال، عصام وشوش): 4(

  .  12ص : كیفاش تنیرفي بابیشات: المرجع السابق): 5(

  .12ص : ن. م): 6(

  .09ص : ن. م): 7(
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بعض في  أنواعھا اخترنا جریدة بانوراما التي تطغي من خالل تطلعنا على الجرائد بمختلف         

غة العامیة، فتكون ھذه األخیرة في متناول جمیع الناس أي یفھمھا العامة والخاصة صفحاتھا الّل

منھم، كما تقوم بتوظیف بعض األمثال والحكم القدیمة واألقوال المأثورة وما شابھ دلك، والسبب 

ي أن نبحث عن الربح السریع بغض النظر عن المضمون في طغیانھا مادي ال لغوي وھذا یعن

  .اللغوي

غة العربیة في لغة الصحافة، ألنھ یؤثر سلبا على سمات اللغة باعتبارھا          وھذا ما رفضتھ الّل

  .تخضع إلى قوانین تحكمھا، والعامیة خرجت عن ذلك المعھود

  : ا ما یلي         كما ترد العامیة في شكل أمثال شعبیة من أمثلتھ

  . بكل باب طارق-

  . لكل ساقط القط-

  . لین الكالم قید القلوب-

  . جالس الفقراء تزید شكًرا-

  . حافظ على الزھرة تأكل الثمرة-

  . راجل بال مال خیر من راجل بال شرف-

  )1(.  شر الناس من داراه الناس لشره-

  : ما ورد من حكم نجد ما یليأما *

  :السوسة الضرسة قبل ما تكلھا ڤلعأ

 mauvaisالمشاكل و) شفت وشحال نفھم في العربیة (ھدرتنا ھاذي فیھا استعارة مكنیة*         

sangوباه الواحد یمنع السوسة تاكلوا ضرستو .  اللي نعیشوھم كل یوم مثلتھم بالضرسة المسوسة

ا یزید وتقضي على ابتسامة الجمیلة ما علیھ غیر ینحیھا ضربة وحدة، ھكذا ما یزید یتوجع م

  )2(.یسفري، فھمتوني، ھمالة أرموا علیكم الھم وضحكو لدنیا تضحكلكم

  

  

  .20المرجع السابق، األقوال المأثورة، ص ): 1(

  .05 ص :نفسھ، ندیر علیكم بصح دیرو رایكمالمرجع ): 2(
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معنى ھذا المثل أنھ عندما تغیب السباع تحتل مكانھا الضباع، :  غابو السبوعة وبقاو الضبوعة*

غیب  عندما ییقال في قول آخر لما غابت الطیور جاءت الھامة أدور، ویقصد من جھة أخرى أنھو

  )1(.األبطال یأتي األنذال لیستأسدوا على الضعفاء

         ھذه األسالیب التعبیریة التي وردت في الصحف، والتي تعبر عن واقع لغتنا العربیة في 

  . ازداد تأثر الصحفیین باألجانب وتقلیل شأن لغتناوسائل اإلعالم فإذا بقي الوضع ھكذا ربما

         ولكن عندما كنت أقرأ وجدت تعابیر سلیمة، وأسالیب صحیحة، مما یعید األمل في النفس، 

  :ومن ذلك

عرض المدرب الجزائري كمال حیور بطریقة غیر مباشرة خدماتھ على االتحادیة  «- 1         

  )2(»الجزائریة لكرة القدم 

 تكشف المكلف بإحصاء الرعایا المالیین المقیمین بالجزائر وفقا إلجراءات استخراج جوازا «*

  )3(». السفر البیومیتریة

  )4(»یتحدث الناخب الوطني السابق الشیخ رابح سعدان في ھذا الحوار الشامل  «*

  )5(»عاد المھاجم الجزائري سفیان فغولي إلى أرضیة المیدان  «*

  . وفق الترتیب الصحیح للجمل الفعلیةتجمل جاء فھذه ال-          

  ، )6( وجود عالمة الترقیم بعد فعل القول وعودة الضمیر على االسم المتقدم - 2         

أنھ سیتم تسلیط عقوبات شدیدة على : قال وزیر الفالحة والتنمیة الریفیة رشید بن عیسى «

  )7(». المتورطین

  

  

  .23ص : أمثال ناس زمانالمرجع نفسھ، معاني حكم و): 1( 

  .13ص : م2010نوفمبر 22ب، . الوطني، عزیزالنھار، المدرب الجزائري في مالي یعرض خدماتھ على المنتخب): 2(

، إیمان عیالن،    ةالنھار، أوقفت بناًءا على اقامتین غیر الشرعیة والسفارة المالیة تتحمل مسؤولیة عدم منحي البطاقة المھنی): 3(

  .09ص : م2011 جانفي 11

  .13ص : م2011 جانفي 11ع، .النھار، الشیخ رابح سعدان في حوار شامل مع النھار، یاسین):4(

  .15ص : م2011 جانفي 11ر، .النھار، فغولي یعود ویشارك احتیاطیا مع فالنسیا للمرة الخامسة ھذا الموسم، أحمد): 5(

  .139ص :  الحاجاللغة العربیة ووسائل االتصال الحدیثة، ولید إبراھیم): 6(

  .05ص : م2010 دیسمبر 2النھار، إنشاء منطقة التبادل الحر لمنطقة المغرب العربي، أمال لكال، ): 7(
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أشار ھؤالء التجار إلى خطورة ظاھرة السرقة، واالعتداءات بالمدینة، والمناطق المتاخمة لھا  «*

 إلى درجة أنھا أصبحت تحدث على األمن العام بالمنطقة، سیما وأن الظاھرة أخذت في التنامي،

  )1(». یومیا حاالت اعتداء من مختلف أشكالھا

الشبكة الدولیة العام الماضي، بناء على ھذه وكانت مصالح األمن بوھران، قد اكتشفت أمر  «*

مراسلة من طرف الشرطة الدولیة األنتربول، مفادھا تعرض عدد من المواطنین بدول مختلفة في 

  )2(». قةأوروبا إلى عملیة سر

وأضاف مصدرنا أن كل القرائن واألدلة تثبت أن ھذا السیناریو كان محبوكا بطریقة محكمة،  «*

متھًما بعض العاملین في إذاعة الكاف بتضخیم األمور، وتعبئة الشباب وإثارة مشاعرھم، لمھاجمة 

  )3(»مقر األمن الوالئي 

ن منھا الزبائن، خالل األیام األخیرة، التي عاالمشكلة أوضح مدیر برید الجزائر بعنابة أن  «*

كانت بسبب الخلل الذي مس عملیة ضخ األموال من البنك المركزي إلى برید الجزائر، خاصة أن 

  )4(». مؤسسة البرید ال تملك بنكا خاص بھا

 .وبالتالي فقد وجدنا كل قراءة بعض عالمات الترقیم كالنقطة، والفاصلة، والنقطتان الرأسیتان         

  :كما نجد بعض العالمات التعجبیة واالستفھامیة التي استصاغت بطریقة جیدة مثل

  )5(» .ھل أنت معني بھذا التوازن؟ «

       )6(». ماذا عن الشباب الذین شاركوا في الحوار؟ «

    
  

  .10ص : 2010 نوفمبر 7منیر، .الخبر، تفشي السرقة واالعتداءات باألسلحة البیضاء، م) 1(

، العدد 2010 دیسمبر 27ق، ضحایا جدد في وھران لعصابة تھریب السیارات المسروقة من أوروبا، محمد حمادي، الشرو) 2(

  .24ص : 3155

  .09ص : 3199م، العدد 2011 فیفري 09إلى مدینة أشباح، ھاني جریشة، " الكاف"الشروق، أحداث الشغب حولت ) 3(

  . 10ص : 2010 نوفمبر 7زھیدة، .  برید الجزائر، عالخبر، عدم توفر السیولة المالیة یؤرق زبائن) 4(

  .69ص : 626، العدد 2001العربي، بعض فنانینا ینتظرون صراعات الغرب لیعیدوا إنتاجھا، ینایر ): 5(

م، 2011 فیفري 09، مصطفى عمارة، )الشروق ( الشروق، مجدي أحمد حسین، األمین العام لحزب العمل المحل ل): 6(

  .07ص : 3199العدد
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والمثال على ذلك أن الطبري أشار  «: استخدام القوسان المزھران لحصر اآلیات القرآنیة مثل- 3

  )1(»تعني منتزھا ). إن للمتقین مفازا : ( إلى أن مفاًزا في اآلیة الكریمة

  : عالمات الحذف كذلك للداللة على شيء محذوف مثل-4 

قنیة الترصیع باألحجار الكریمة أو شبھ والذي یضفي بریقا من نوعھ على الحلي، فضال عن ت «

  )2(»....الكریمة، أو الزجاج الذي یزین بھ المعدن المستعمل

). 3(»حیث تم اقتراح تخفیض بنسبة خمسین من المائة في سعر التذاكر عبر الخطوط الداخلیة  «- 5

  .حیث وردت كلمة خمسین باألحرف ال باألرقام

اء الشائعة في لغة الصحافة إال أنھا ال تخلو من األسالیب          من خالل ما ذكرناه من األخط

  . السلیمة والتعابیر الصحیحة

         برأیي أنا كقارئ للصحف، أود من كل محرر لمقالة أو شيء من ھذا القبیل التمعن أثناء 

  .التحریر لكي ال یقع في ھذه األخطاء مرة أخرى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .66ص : 626م، العدد 2011 األعالم، ینایر  العربي، التواضع للعالماء:)1(

  .118ص : 626م، العدد 2011 العربي، الحلي القرویة والحلي الحضریة، ینایر :)2(

 .24ص : 1019 العدد م،2011 فیفري 16ب، . تخفیضا، أمینة تمنح SAA النھار، :)3(

 

        
  

  



 
 

 56 

  ھل من تفسیر لألخطاء الشائعة في الصحافة المكتوبة ؟/ 3
  : الوقوع في األخطاء منھا إلىھناك أسباب أدت          

  الصرف  ضعف الصحفیین في النحو و- 1

 میة اتأثیر الع - 2

 فمثال ناقصة، ممعلوماتھ و لكن الصرف، من النحو و شيء قد یعرف الصحفیون :القاعدةتعمیم  - 3

ف بـ و معر دون معرفة أنھ لو كان مضافا أبالفتحة،عرف بعضھم أن الممنوع من الصرف یجر 

 ".مزارِع شبعا " و الصواب في " َع شبعا َمَزِار" فیجر بالكسرة مثل في  " أل"

میة لیس فصیحًا ، فقرروا افقد رأى بعضھم كما یبدو أن كل ما یرد في اللھجات الع: التفاضح - 4

 .َبیََّئٌة بدال من ِبیئة : أن یفرضوا تصورھم لما ھو فصیح ، مثال قالوا 

 و لھذا نصبوا نائب منصوب، یعرف البعض أن المفعول بھ :بالمعنى ةإلعرابیربط الحركة ا - 5

  . أصیب جندیین بدال من جندیان:مثل فاعلھ یذكر فھو مفعول بھ لم الفاعل،

 إنیلیھا اسمھا ثم خبرھا ، فمثال " تھا اإن و أخو" مثال: ربط الحركة اإلعرابیة بالموقع  - 6

، و لم یعرفوا ة األولى اسم منصوب، و الثانیة خبر مرفوعكلمالمسؤولین األمر یكون یھدیدون فال

  )1( بالموقع اإلعرابیةر ، فربطوا الحركة إن ال خبأن ما بعدھا صفة السم 

  مما یجعل القارئ في حیرة الحركات،عدم وجود  - 7

ى فیستخدمونھا عل" العثور على " بدال من " إیجاد"  استخدام كلمة تشابھ بعض الكلمات مثل - 8

 " أوجد"رفون أنھا مصدر و ال یع" وجد " نھا مصدر أ

  :عدم إتقان بعض قواعد الترقیم  - 9

 إحدى :مثل ،"أحد " بدال من " إحدى "  و أكثر ما ورد منھا استعمال المطابقة،أخطاء في  -

  .د مطابقة العدد مع المعدوالحواجز، أحد :فالصواب ،الحواجز

  "أجاب عن السؤال " :الصوابو "  أجاب على السؤال  ":مثل الجر،الخلط بین حروف  -    

 . استعمال عشرینات بدال من عشرینیات -    

  
   .141 ، 140ص : غة العربیة وسائل االتصال الحدیثة، ولید إبراھیم الحاجملخص من الّل): 1( 
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وفد غیر ال" ھو :  الصوابو"  الوفد الغیر رسمي : "، مثل العریف على غیر" أل  " إدخال -    

  )1(" الرسمي 

   :غویة للغة الصحافةدي األخطاء الّلبعض الحلول و المقترحات لتفا/ 4
  .تعینھم لغویة صارمة قبل ت المتحانانالصحفیی إخضاع - 1

 .بالحركاتضبط كل حروف الكلمة  - 2

  .تعیین مشرف لغوي قدیر یتابع و یصحح األخطاء - 3

 .غةالّل خاصة بقضایا اجتماعات دوریة أو ةتدریبیعقد دورات  - 4

 .غوي بالناسوخ لیصحح األخطاء  الّلإلى المشرف تقاریر إرسال - 5

 و اختیاریة لغیرھم اإلعالم،غة العربیة و  لطلبة قسمي الّلإلزامیةتدریس مادة في الجامعة  - 6

 .)2( و تطبیقیا نظریاتتناول األخطاء الشائعة 

تساعد على تدعیم تلك الحلول أو تكملھا إن  أجھزة اإلعالم كذلك توجد بعض المقترحات بشأن

  : صح التعبیر، و منھا ما یلي

من واجب الدول العربیة أن تفحص القیود المادیة و اإلداریة الموضوعة على تداول اإلعالم ،  - 1

غة المشتركة و التقریب بین اللھجات بغیة التعاون على حلھا، و منع استغاللھا و ذلك أن تعمیم الّل

ا لم یتدفق اإلعالم من أسفل إلى أعلى و من أعلى إلى أسفل في القناة بین القادة الوطنین و لن یتم م

  .الشعوب العربیة 

من واجب الدول العربیة أن تحاول إقامة عالقة تعاون بین إدارات الحكومة المسؤولة عن تنمیة  - 2

و التعلیم من أنجح الطرق ، ة عن التعلیم و غیره من التنمیاتأجھزتھا اإلعالمیة و تلك المسؤول

 .لتجاوز العامیة، و اتخاذ الوسائل الكافة لتعمیم التعلیم بالعربیة في الجامعات و المعاھد العلیا 

ھجات العامیة تعرقل اإلرسال اإلعالمي في أقطار الوطن العربي و تحد من تأثیره  الّلإن - 3

  .ق واسعالمرجو، و تبِدُد الجھد المبذول فیھ فال ینفع بھ على نطا

 
  

   .141ص : ملخص من المرجع السابق ): 1(
  .142 ، 141ص : ملخص من المرجع نفسھ ): 2(
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 في الجامعات العربیة مطالبة بتحقیق ھذا المنھج في اللغة اإلعالمھد ا أقسام الصحافة و معإن - 4

  )1( .اإلعالمي لتعمیم الفصحى و دراسة العربیة في ضوء المنھج اإلعالمیة

قت تلك الحلول و المقترحات و وضعت في عین االعتبار لخدمت اللغة العربیة من جمیع لو طب *

  .تواجھھا، و تجاوزنا الصعوبات التي قد م و الشعوباألم

بحثنا ھذا، و جدنا العدید من  التطبیق في اعند تأملنا لمجمل الصحف التي أجرینا علیھ         

  :إلعالم المكتوب و ھي كما یليالمستویات في طرق الكالم المستعملة في ا

  :مستوى الفصحى العربیة السلیمة - 1

غة الَعربیة ي الّلب و العلمیة حیث تظھر على لسان المجددین و محةو تكثر في الجرائد الدینی         

 الصدفة بالنیة لألمور المتوازنة من أصغر تدحضالحسابات الریاضیة في االحتمال " و مثال ذلك 

   )2(".بین المتغیرات المختلفة كثیرةة الغریب  إلى الكون نفسھ فالتوازنات الكونجزء في

  :مستوى الفصحى الناقصة - 2

سقط غة الثالثة، فھي تعتمد تسكین أواخر الكلمات، وتق على المثقفین و تسمى بالّللطتو         

امیة، وھي  العاإلعراب في درج الكالم، حتى اعتبرھا بعض الباحثین حال وسط بین الفصحى و

  .المجالتْعظم الصحف وئیسة الوریثة للفصحى في م اللغة الرالكثیرة بحیث عدت

   : ةمستوى العامی - 3

ن في منطقة ھي التكلم بلھجة عامیة مشتركة بین جمیع أفرادھا، أو جمیع المشركی         و

  .طاق أوسع كالوطن العربيجغرافیة إقلیمیة على ن

  : مستوى العامیة المحلیة  - 4

ھجة العامیة لسكان الشمال في ، فمثال الّلمعین العامیة العامة لبلد عربي  منھي فرع         و

ه العامیة یراد بھا حجة ، بمعنى أن ھذكذاَھ، ور مثال تخلف عن لھجة سكان الجنوبالجزائ

إلمالة في الجنوب والتضخیم في م كأن نتحدث با حتى في بیوتھمن عامة الشعب االقتراب

   .المد المفخم في مناطق السھول الخشونة في الجبال، ووالشمال 
  

   .143 ، 142ص : ملخص من المرجع السابق ):1(

   .159ص : 626 م، العدد 2001 اهللا، ینایر  عبد الكون ھل من ورائھ ھدف، على حبیسالعربي، تصمیم): 2(
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   :باألجنبیةمستوى الفصحى المشوبة  - 5

ھكذا المستوى اللغوي  و،لیمة و بین بعض الكلمات األجنبیة السبین الفصحىكأن تمزج          

 كأن ة االنجلیزیة أو الفرنسیة لغة ثانیة أخرى رسمیة في الدولتنبنيد العربیة التي الموجود في البال

، ؟سكنا بمعنى ھل ترید  log؟ و تلوج كلمة فرنسیة من التونسي لشخص ما ھل ترید أن تلوجیقول 

 الشمال، والتي یكثر من بث إلى المتوجھة اإلذاعاتغة في ا المستوى من الّلو یكثر استخدام ھذ

  .الموسیقي ووسائل اللھو و الترفیھ

  :شوبة باألجنبیة ممستوى العامیة ال - 6

تعقید إلى الھاویة، و ھي مشكلة المشاكل، وغة العربیة ھي أكثر المستویات ھبوطا بالّلو         

عات  المستمإحدى یسأل اللبنانیة اإلذاعات إحدىدما نسمع مذیع من ، و مثالھ عنإلى تعقیدیضاف 

  ؟ تتسوقيأن  أھال بّدك تعملي شوبینك بمعنى ھل تریدین اآلن

 والكتابي، أخطاء نحویة األدائيغة العربیة في جانبھا في ھذا كلھ نجد األخطاء تغزو حرم الّل         و

أخطاء صوتیة في نطق ، وي غیر محلھابیة فأخطاء في استعمال اللفظة العر، وأخرى صرفیةو

  )1(.الحركات الداخلیة للفظة

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
   .145ص :  الحاجإبراھیم، ولید  االتصال الحدیثةوسائلغة العربیة و ملخص من الّل )1(
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  :الجریدة والمجلةالفرق بین / 5
  :االصطالحمن حیث  - أ

  : الجریدة- 1

تمیزھا عاییر أساسیة سبوعي تتمیز بمر بشكل یومي أو أھي وسیلة اتصال مطبوعة تصد         

  : عن غیرھا من وسائل االتصال وھي

 .تنشر بشكل یومي ال یتجاوز أسبوعاأن  -

 . الطباعة أن تطبع بآالت-

لیس من الخاصة ستعمل للعامة من الناس وت المطبوعة،أن أي شخص یستطیع دفع سعر ھذه  -

 .منظمات أو المؤسسات أو منھم،

 .یشمل كل یھم الجماھیر، بكافة طوائفھان ینوع، وھا ینبغي أان محتوأ -

 . من االستمراریةشيء، مع  أن تعالج قضایا معاصرة لوقت صدورھا-

    :المجلة - 2

یحتوي على مادة مقروءة  یصدر بشكل دوري طویل أو قصیر ومغلف،          ھي مطبوع

   )1( .متنوعة

   :غةالّلمن حیث  -ب

كون أقل شأنا ت....) الریاضي الشروق، الخبر، ( الیومیة،ھو معروف أن لغة الصحافة          مما 

  .ه المیزة أو السیمة على كل الصحف لكن ال تطلق ھذ.غةالّلمن المجالت الدوریة من حیث 

 و توصیل التبلیغ نقصد تلك التي تھتم بالمضمون ال بالشكل ھدفھا فإننا قلنا الجرائد إذا         

اللغة في " ا كان مستواھم االجتماعي و الثقافي بطریقة بسیطة مھ كافة الناس مإلىمات المعلو

 آخر:  مادي مثلاألخیرلشكل ال بالمضمون فھدفھا األول وأما الجرائد التي تھتم با" متناول الجمیع 

   .ساعة

  

  
   .41ص . : م2007، لنشر و التوزیع، الجزائرار ھومة للطباعة ا، دغة العربیة، محمد الصالح الصدیق مستقبل الّل منملخص): 1(
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أما المجالت الدوریة فلغتھا راقیة تستعمل بین الخاصة من الناس أصحاب المؤسسات          

قد متطورة، ودم مفردات و ألفاظ عذبة و، حیث تستخالوزارة و غیرھا من الخواصة، والثقافی

لطابعھا  المجالت نظرتنون مثل ھذه االعامة من الناس ال یق لدرجة أنتكون أحیانا معقدة، 

   )1(.ديالج

 كون ھذه إلى و ھذا راجع الجرائد، السبب الذي جعل العامیة تطغى في بعض  ھو         ھذا

سھلة و  العامة من الشعب في مختلف المستویات تستعمل ألفاظا بسیطة و إلىاألخیرة موجھة 

فلیس كل شخص لھ . العامةین الجریدة ون بمثابة جسر حیوي بكوسطحیة ضمن أسالیب مألوفة ت

البعض لقراءة أخبار أو الوفاة مثال ، ویحب مشاھدة الصور: فقط، فشخص مثال ةالقراءلیة على القاب

  .عملشخص یبحث عن طلبات  أو

  :األسلوبث  من حی- ج

 تخضع ما غالبا سلة،متسل عباراتھا موحیة،األسالیب في المجلة منتقاة سلسة عذبة ألفاظھا          

 و الدلیل على ھذا .لھاالمنطقي في األفكار مما یلفت نظر القراء الترتیب لألسلوب العلمي الدقیق و

  :یتضح لنا فیما یلي 

  .لغةو إبداع .. .لغة 

رف ، یدور من حول لغوي ص: و عندما شرفت بكتابتھ أدرتھ على محورین ، أحدھما          

، و مدى مالمتھا احتیاجات العصر، غة و طاقاتھا المخزنة، تكشف عن قدرة ھذه اللاھتمامات لغویة

عاصرة، الدالة على ، للتحقق لھا بالفعل صفة العصریة، أو الملنھوض بأعباء التطور والتقدماو

 على تأمل أحد فیعَكفكان  :الثانيأما المحور . دھا، و اكتساباتھا المستمرةحیویتھا و تجد

قدماء و محدثین و معاصرین : غة لدى مبدعیھا الكباراللن عبقریة ھذه كشف عالنصوص التي ت

قھا القارئ المعني ین الدراسة النقدیة التي قد ال یط، بعیًدا عور في فلك الكشف و التذوقدتأمال ی

 لھ معالم یضيء، أن یجد لمسة موحیة، أو إشارة كاشفة، أو توضیحا داالحماداه بجمال العربیة، و

ة ، و تصحبھ ھذه القراءي یكون في األغلب األعم، نصا شعریا الذ–الطریق لو لوج ھذا النص 

  )2(.ّیھ  تصطدم بھا حساسیتھ أو عفویة تَلِقال، والكاشفة صحبة ال یضیق بھا صدره

  
   .95ص : )د ، ث ( ، )د ، ط ( لداخل، محمد اللمداني ، التجربة من ا الصحافة المستقلة في الجزائر:)1(
  .164ص  : 626 م، العدد 2011 لغة، فاروق شوشة، ینایر و إبداع... العربي، لغة): 2(
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، و تلجأ للعشَوائیة في األفكار الجرائد ال تخضع للتسلسل المنطقي         أما بالنسبة لألسالیب في 

ة یفھمھا أیا أحیانا ما تكون عامی، والبسیطةام بعض المفردات الھشة السھلة، وتخد اسإلىإضافة 

  : لنا ھذا ما یلي یثبتلدلیل الذي اكان مستواه الثقافي، و

   مصالح األمن بضبط النفس و عدم استفزاز المحتجین أمرت: قابلیة ولد -1-مثال 

من الوطني ، عن إصدار أوامره لألد قابلیةول دحو         كشف وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة 

 أن السلطات ألقت إلى مشیرا،  مع المحتجینلالتعامضبط النفس في بعدم استخدام القوة و

استنكر  الناس غایة ال تدرك إرضاءان أكد أن واحتجاجات البعض كلما عادت عملیات الترحیل،  

، رغم أن برنامج التنفیذي  الذي یحاول سكان األحیاء القصدیریة ممارستھ على الجھازطالضغ

  )1(القضاء على األحیاء القصدیریة یتطلب تطبیقھ على مراحل 

   یؤكد ذلك آخرھناك مثاال  و -2-مثال 

  : والي عنابة یرفض االستقبال في شابو 

الرئیس منادي  إدارةرفض والي والیة عنابة السید محمد الغازي الطلب الذي تقدمت بھ          

كرة القدم من یة للالستقبال خالل مرحلة العودة بملعب شابو، بعد أن طلبت االتحادیة الجزائر

یئتھ و تجھیزه الستقبال اللقاء المنتظر بین المنتخب الوطني ونظیره  ماي تھ19مسؤولي ملعب 

ثیة لمدرجات  الكارقد جاء رفض الوالي بسبب الحالةالداخل و من شھر مارس 27 ل االمغربي في

   )2(. أي لحظة مما یشكل خطًرا على األنصارالتي قد تسقط في ملعب شابو و

 إال، ي بحثنا ھذا بین مختلف الجرائد والمجالتظناھا ف         رغم االختالفات الجذریة التي الح

ئد تجاري المجالت من فأحیاَنا نجد بعض الجرا.  یجمع بینھماطفیًفاأننا ال ننكر أن ھناك تشابھا 

  .حیث اللغة واألسلوب، مثل الخبر والشروق

غیة تلجأ كل منھما  تبلیتواصلیة وظیفة ذاتالتي تربطھما أن كلْیھما وسیلة إعالمیة سمة ال         و

  .تعبیرھا عن الواقع المعیش من الجمھور وادعوى اقترابھغة بإلى التبسیط في الّل

  
   .09ص : 3156، العدد  م2010 دیسمبر 27، سمیرة بلعمري، الشروق، ولد قابلیة للشروق): 1(

  .07ص : 267لعدد ، ا م2011 فیفري 25، م.  في شابو، ریاض االستقبال، والي عنابة یرفض الریاضي): 2( 
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  :الخاتمة
غة ھي التي تكّون اإلنسان ولیس وصفوة القول فیما تم تفحصھ في ھذا البحث ھو أن الّل         

العكس، وھي التي تؤثر فیھ ولیس العكس، فھي صدى الّروح، تؤثر في التصورات وتصبغ علیھا 

اإلنسان عن معاني وألوانا تعكس علیھا أشعة أو ظالال خاصة بھا، وھي لیست مجرد أداة یعبر بھا 

نفسھ، بل ھي الطبیعة اإلنسانیة التي تبرز في أصوات خاصة معینة ال یمكن أن تكون غیرھا، 

وبھذه األصوات الخاصة التي ھي صدى الروح بما تحملھ من شحونات عاطفیة وتصورات 

ومفاھیم وذكریات مشتركة یتفاھم اإلنسان بھا مع من یشاركونھ نفس التصورات، ونفس المفاھیم، 

  .الخ... لطبائع والتقالیدوا

غة قد تكون عرضة لبعض األخطاء التي قد تصیب كیانھا وخاصة األخطاء          وھذه الّل

الصحفیة، لھذا وجب تحدید منھج في دراسة األخطاء الشائعة، الذي یعتمد على بیان الخطأ 

ألخطاء الشائعة وتصویبھ، ثم تحلیلھ وتفسیره، ومما شجع على األخذ بھذا المنھج في دراسة ا

انسجامھ مع خطوات البحث العلمي في دراسة الظاھرة، فھو یبدأ بحصر األخطاء اللغویة 

ووصفھا، ثم بیان مصادر ھذه األخطاء اللغویة عموما، وھذا المنھج یساعد الباحث على ضبط 

ن لھ خلفیة  والتحكم بھ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یتعین على الصحفي أن تكويالخطأ اللغو

علمیة لممارستھ في ھذا المجال، وخاصة الجانب اللغوي، وعلیھ فبالرغم من كل العقبات التي 

واجھتھا الصحافة المكتوبة من قبل، فإّنھا ال زالت مستمرة، وال زالت تحاول أن تتطور من أجل 

  . وضع قواعد وتقالید راسخة تكون في النھایة مدرسة خاصة بھا

  : فقد استخلصنا من ھذه الدراسة بعض النتائج         وبالتالي

  .غة العربیة سواء قدیما أو حدیثا كان لھ األثر البالغ في ترقیة الفرد وكذا المجتمع ثبات جذور الّل-

  . اإلعالم قطاع حساس، والصحافة المكتوبة أداة فعالة ومؤثرة-

  :  یوجد نوعان من األخطاء         

غویة المختلفة، وھنا یجب استبعاد أثر یع الدارسین ذوي الخلفیات الّل أخطاء تبدو مشتركة بین جم-

  .المبالغة في التعمیم: غة األم، والبحث عن أسالیب أخرى لتفسیر الخطأ مثلالمداخلة بین الّل

  . أخطاء تبدو مشتركة بین أفراد كل فئة من فئات الدارسین الذین یشتركون في خلفیة لغویة واحدة-

 .ا نتمنى أن یكون بحثنا ھذا ذو فائدة لكل باحث أو قارئ یطلع علیھ، أو یستزید منھ         وأخیر
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